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gyed Ákos történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke nyolcvanéves. Történelmi időket ért meg, végigélte a történelem hol cselekvő, hol szenvedő
alanyaként a tragikus XX. századot, hogy aztán az 1989-es fordulat után megújult
erőkkel építse egyrészt saját szakmai karrierjét, másrészt pedig részt vegyen az erdélyi
magyar intézményszervezésben és újjászervezésben.
Az út messziről indult, egy kis háromszéki faluban, Bodoson született 1929. november 25-én. A szülőfalu meghatározó szerepet játszott életében, az innen hozott útravaló
egész életében elkísérte. Szüleitől, tanító édesapjától kapta a betű szeretetét, de mellette
beletanult a gazdálkodásba is, különösen mikor a háború idején édesapja és bátyjai a
fronton lévén, édesanyjával ketten viselték gondját kis gazdaságuknak. Ahogy egy interjúban nyilatkozta: „számomra a szülőfalu egyfajta laboratórium szerepét töltötte be”.
Szülőfalujából, a szülői házból hozta az érdeklődést az agrártörténet, de a székely faluközösség és általában a székelység története iránt is. A családban, akárcsak a faluban élt a
48-as hagyomány, őrizték dédnagyapja emlékét, aki 48-as tizedes volt.
Pályaválasztásában, az életre való felkészülésben fontos szerep jutott egykori iskolájának, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak is, ahol kiváló tanárok oktattak. Az
érettségi után, 1948-ban került a Bolyai Tudományegyetemre, ahol akkor még Entz Géza
és László Gyula is tanították, előadásaikkal lenyűgözve az elsőéves hallgatót. Hamarosan
azonban az osztályharcos lendület következtében előbb az említett tanároknak kellett
elhagyniuk az egyetemet és Romániát, utána pedig már a diákok és oktatók származását
is vizsgálni kezdték. 1951-ben családja kuláklistára került, ezért a már gyakornoknak
kinevezett végzős diák nem maradhatott az egyetemen.
A nehéz körülmények ellenére mégis szerencsésnek mondhatta magát, mert az átszervezett Román Akadémia keretében szovjet mintára kutatóintézeti hálózatot hoztak létre,
és a frissen végzett diplomást a kolozsvári intézetbe nevezték ki kutatónak. Feladata a
munkásmozgalom és a parasztmozgalmak tanulmányozása lett. Első komolyabb munkájának témája az élesdi 1904-es parasztmegmozdulás volt. Bár az ideológiai nyomás miatt
nem foglalkozhatott az erdélyi magyarság történetével, de becsülettel elkerülte a korszak
buktatóit, ekkor írott tanulmányai ha magukon is viselik a kor bélyegét, de a mai napig
vállalható, úttörő munkák voltak a gazdaság- és társadalomtörténet terén. Disszertációjában a parasztság történetét boncolgatta Erdélyben a XIX–XX. század fordulóján. Ebben
szakított a dogmatikus marxista történetírás néhány tételével, és hangsúlyozta, hogy Erdélyben 1848 után nem a magyar nagybirtok volt a meghatározó, hanem a szántók több
mint kétharmada kisbirtokosok tulajdonába került. A parasztság történetéhez a későbbiekben is többször visszatért. Nagy ívű tanulmánya, A jobbágyrendszer és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben, alapvető jelentőségű nemcsak a parasztság XIX. századi történetére,
hanem az egész erdélyi társadalomtörténetre nézve is. Egyed Ákos aprólékos munkával
számolta újra a felszabadított jobbágyok birtokába került földek mennyiségét, árnyalta a
romániai történetírásban kialakult egyoldalú, torzító képet, és vázolta az erdélyi falvak
tipológiáját, különös hangsúlyt fektetve a jobbágykérdés székelyföldi történetére.
Ezt az irányvonalat egészítette ki a XIX. századi modernizációs és ezen belül az urbanizációs folyamatok kutatása. A Kriterion Könyvkiadónál 1981-ben Falu, város, civilizáció címmel megjelent kötetében olyan témákat tárgyalt, mint a vasúthálózat kiépülése, az
iparosodás és városfejlődés, illetve a sajátos etnikai alapon megosztott hitelrendszer mű-
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ködése Erdélyben. Ezek mind újszerű témák voltak Romániában, és a mai napig a kiindulópontját jelentik a hasonló kutatásoknak.
A hatvanas években kezdett foglalkozni másik kiemelt témájával, amely utána egész
életén át elkísérte, ez az 1848-as forradalom és szabadságharc erdélyi története. A hatvanas évek viszonylagos olvadása tette lehetővé, hogy kedvtelésből elkezdjen foglalkozni
Háromszék önvédelmi harcával (Háromszék 1848–49-ben, 1978). Az Erdélyi MúzeumEgyesület levéltárában bőséges eredeti iratanyagot talált erre nézve, ezt egészítette ki a
sepsiszentgyörgyi levéltár anyagával, és így sikerült megírnia szülőföldje történetének
egyik legfényesebb fejezetét. A hadi események bemutatása mellett nagy figyelmet szentelt az önvédelmi harc szervezésének, a belső viszonyoknak és nem utolsósorban a történelemnek „alulnézetből”, amikor azt is bemutatta, ahogy a falvak megszervezték saját
katonáik ellátását. A kötet méltán aratott nagy sikert mind a szakma, mind a nagyközönség körében. Ezt a munkát folytatta később tovább, igaz, a nyolcvanas években ismét
megnehezedtek a kutatás feltételei, ezért egy időre vissza kellett térnie a gazdaság- és
társadalomtörténeti témákhoz. A Román Akadémia kolozsvári kutatóintézetében az
1848-as forradalom forrásainak kiadásán dolgozott, de ezek feldolgozására 1989 előtt
nem nyílt lehetőség. Csak a fordulat után, a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából
jelent meg kétkötetes monográfiája (Erdély 1848–1849-ben), amely az 1848–49. évi erdélyi események legalaposabb feldolgozása. Nagy érdeme, hogy nemcsak a katonai történésekre fektetett hangsúlyt, hanem ezeket szélesebb összefüggésekbe ágyazta be, kitérve a
magyar kormány erdélyi politikájának bemutatására, a politikai és katonai események
összefüggésére, a különböző nemzetiségek egymáshoz való viszonyára. Végül 2001-ben
egy újabb könyvben az 1848. évi utolsó erdélyi rendi országgyűlés történetét írta meg.
Ezzel nem csak tovább gazdagította a forradalom és szabadságharc történetét, de könyvének nagy erénye, hogy a politikai légkör, a környezet, az egyes politikusok gondolatainak, az összefüggéseknek az alapos elemzésével megvilágítja a törvényhozás hátterét,
megmagyarázza, miért épp ilyenek lettek a törvények. A teljesség kedvéért nem csak az
országgyűlés irományait és más hivatalos iratanyagot használt fel, hanem sokat merített
a kor szereplőinek magánlevelezéséből, visszaemlékezésekből, a sajtóból, vázolva a közhangulatot, az események résztvevőinek mentalitását is.
Nem lehet célunk, hogy az ünnepi megemlékezés keretében részletesen kitérjünk
Egyed Ákos minden írására, de még minden kötetére sem. A szerző termékenységét jelzi
az 1997-ben megjelent kétrészes tanulmánykötet (A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély), majd ezt követte 2004-ben Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században. Régi
adósságának tett eleget, amikor Magyari Andrással közösen kiadott egy tanulmánygyűjteményt a székelység történetéről, majd 2006-ban megszületett a székely történelem népszerű összefoglalása (A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig). Külön ki kell
emelnünk könyvei, írásai közérthető nyelvezetét, olvasmányosságát. Ma, amikor a terjedőben levő szakzsargon egyre inkább elrettenti az olvasókat, üdítő érzés ízes magyarsággal, jó stílussal megírt szakkönyveit forgatni.
Ha a székelység kapcsán régi adósságot emlegettünk, akkor a Mikó Imre-monográfia
esetében szintén régi tervének megvalósításáról van szó. Az egykori mikós diák rég melengette a tervet, hogy monográfiát ír Mikó Imréről, a XIX. század egyik legnagyobb
formátumú erdélyi személyiségéről. Mikó Imre – Erdély Széchenyijének életrajza 2005ben jelent meg. Ezt követte 2009-ben az EME-évfordulóra időzítve Mikó Imre beszédeinek kiadása (Gróf Mikó Imre beszédei és felhívásai), és ha Isten élteti, akkor remélhetőleg
elkészül majd Mikó levelezésének a kiadása is.
Talán sikerekben gazdag pályája kudarcának érezte, hogy a kezdetet leszámítva nyugdíjas koráig nem taníthatott. Ezt pótolta némileg az, hogy 1989 után Budapesten és Debrecenben volt vendégtanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem pedig dísz8
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doktorává avatta. Pályájának megkoronázásaként 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia kültagjává választották. Számtalan díja közül megemlítjük a Bolyai-, Bocskai- és
Kemény János-díjat, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét.
Végül, de nem utolsósorban Egyed Ákos az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöki tisztét
töltötte be 2002–2010 között. Elnöksége alatt kezdődött el és vált már hagyománnyá a
Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat, ugyanebben az időszakban intézményesült az EME Kutatóintézete. És elnöksége alatt ünnepeltük a nagy hagyományú
intézmény 150. évfordulóját, amelyre több kiadvány is megjelent.

Pál Judit
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Mezőgazdasági irodalmunk társadalomszemlélete
a XVII–XVIII. században

A

feudális társadalom szigorú hierarchikus rendszerében a lakosságot élelmiszerrel
és más mezőgazdasági termékekkel ellátó parasztságnak nem sok megbecsülés
jutott. A közkeletű felfogás a megbecsült harcolók és imádkozók (oratores,
bellatores) árnyékában társadalmi állásukat a kevésbé tiszteletre méltó munkával jellemezte (laboratores). A középkori társadalomszemléleten nyilvánvaló módosulást csak a
kora újkorban végbement változások eredményeztek. A lakosság gyarapodása, a nem
mezőgazdasági foglalkozásúak arányának növekedése fokozta az érdeklődést az agrártermelés iránt. Európa nyugati felén ugyanakkor a birtokosok egyre szerényebb részt
vállaltak a gazdálkodásban. Szűkítették, helyenként teljesen feladták saját kezelésű gazdaságaikat (majorságaikat), megélhetésüket pedig mindinkább a paraszti pénzjáradékokra alapozták. A mezőgazdasági termelés jó része így a parasztgazdaságokra hárult.
Európa nyugati fejlődésű országaiban a XVII–XVIII. században a mezőgazdasági szakkönyvek alapvető típusává is a családi gazdaságok számára készített munkák váltak. A
leginkább Németországban divatozó ún. Hausvater irodalom szerzői azonban – legalábbis kezdetben – meglehetősen idillikus állapotúra festették a kortárs parasztság helyzetét. Tanácsaik általában nem mentek túl a hagyományos gazdálkodás követelményein,
legfeljebb kisebb, ésszerű módosításokat javasoltak rajta. A szerzők a társadalmi kötöttségek megváltoztatására nem gondolhattak, beletörődtek a parasztság földesúri függésének és a hozzá kapcsolódó terheknek (robot, természetbeni járadékok) meglétébe.
A XVII. század nagy válsága, amit német földön a harmincéves háború pusztítása
súlyosbított, a lakosság – és benne a legfőbb munkaerőt alkotó parasztság – számbeli
csökkenése újra felkeltette a birtokosok érdeklődését a mezőgazdasági termelés és a jobbágymunka iránt. A Hausvater irodalom későbbi szerzői már nem térhettek ki a földesúri gazdaságok – társadalmi vonatkozásokat is érintő – problémái elől. Állásfoglalásuk
azonban legfeljebb óvatos, esetenként a változásokat elutasító lehetett. Az ismert XVIII.
századi Hausvater-szerző, Otto von Münchhausen arra figyelmeztette a birtokosokat,
hogy ha a szántót robotmunkával műveltetik, oda jó munkaerőt irányítsanak, míg azt,
akinek rossz a lova és az eszközei, máshová küldjék.1 A kései Hausvater-szerzők a parasztokkal szemben legfeljebb humánus vagy csak ésszerű bánásmódot javasoltak. Amikor
Christian Friedrich Germershausen a robotot bírálta, már nem a parasztok egyre szűkülő szántóföldi kötelezettségére gondolt, hanem a fuvarozási szolgálatra, amely több napra, néha hetekre elvonta a jobbágyot saját gazdaságától.2
A Hausvater műfaj Magyarországon nem tudott igazi népszerűségre szert tenni. A
hazai mezőgazdasági irodalom kezdeteit tudós szerzők – növény- és állatvilágot ismertető – értekezései, enciklopédiák jelölték ki,3 amelyekben társadalmi kérdésekről nemigen
1
2
3

Münchhausen, Otto: Der Hausvater. 3Hannover 1771–1774. (Első kiadása 1764–1773 között
jelent meg.) I. XI. 105.
Germershausen, Christian Friedrich: Der Hausvater in systematischer Ordnung. I–IV. Leipzig
1783–1786. I. 280–305, 432–438.
Mint pl. Méliusz Juhász Péter botanikai könyve (1578) vagy Apácai Csere János Magyar
Encyclopaediája (1563). Valamivel gyakorlatiasabb munka Lippay János Calendariuma (1661)
és Posoni kertje (1664–1667), de társadalmi vonatkozású megjegyzései az ő műveinek sincsenek.
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esett szó. A szerzők – hasonlóan nyugat-európai társaikhoz – sokáig maguk sem léptek
túl a meglévő állapotok ábrázolásán. Javaslataik – a társadalmi viszonyok érintetlenül
hagyásával – legfeljebb a földesúri önkényeskedés kiküszöbölésére irányultak. A soproni
polgáríró, Lackner Kristóf iskoladrámájában (Actus oeconomicus, 1619) ugyan felvetette
a cselédek felelősségének kérdését – amikor a családfő (pater familias) nevében elutasította azt az elvet, hogy a gazda parancsoljon, a cseléd csak engedelmeskedjen –, a cselédségtől azonban maga sem remélt érdemleges segítséget. Polgártársainak azt tanította:
cselédeiket becsüljék meg, de ne legyenek hozzájuk túlzottan bizalmasak, a nemesekkel
szemben legyenek udvariasak, szolgáltatásaikat teljesítsék pontosan.4
A XVII–XVIII. század fordulójának egyházi kötődésű szerzői – pl. Szentiványi Márton és Lyczei János – a birtokosnak humánus viselkedést javasoltak mind a parasztok,
mind a cselédek irányában, panaszaik meghallgatásával, ellátásuk, fizetségük pontos betartásával.5 Szentiványinál ugyan felbukkan a majorsági földek (praedium) szétosztásának javaslata a jobbágyok között, de ez nem járt volna paraszti tulajdonba való kerülésükkel. Csak azt tette volna lehetővé, hogy a gazdák maguk határozzák meg, milyen rend
szerint végzik a kijelölt munkát, hogyan tudnak javítani teljesítményükön. A változtatás
tehát csak a robotmunka teljesítményének javítására szolgált volna s nem jelentette volna
a majorság tényleges felszámolását.6 A meglévő viszonyok leírását és a hagyományos
szolgáltatások felsorolását találhatjuk Lyczeinél, aki cáfolta a kor divatos mondókájának
– amely a parasztot a marhához hasonlította – igazságát.7
A XVIII. század elejének hazai gazdasági irodalmában egyedül Bél Mátyás Tractatusában találunk a falusi társadalomra vonatkozó – akár meghökkentőnek is ítélhető – észrevételeket.8 Változtatást természetesen az evangélikus pap-tanár sem kívánhatott, a meglévő állapotok, a parasztság kiszolgáltatottságának ábrázolása azonban az olvasó szemében felérhet a kritikával. Bél felháborodottan utasította el a korabeli parasztság vélt lustaságára utaló mondást, miszerint Magyarország földje akkor is terem, ha lakosai közben
horkolnak (azaz alszanak). Hiszen – mondja – ebben az országban sem hiányoznak azok
a gazdák, akik nemcsak a természet adta szántóföldet művelik szorgalmasan, de ahhoz új
területeket is irtanak.9 Hosszan sorolja a parasztgazdákat sújtó nehézségeket: a természet
csapásait, az értékesítést gátló rossz szállítási lehetőségeket és alacsony árakat, a tizedszedők késedelme miatt hetekig a tarlón heverő asztagok károsodását. A termelők kategorizálása során siet megállapítani, hogy a magyar jobbágy (akit mancipiumnak nevez) nem
azonos a római kor rabszolgájával, de végül elismeri, hogy a föld esetleges szabad állapotú művelői is a szegények közül kerülnek ki.10 Bírálja a nemesek fényűzését, figyelmeztet
a vagyonnal, jelesül a birtokkal járó felelősségre. Pedig a gazdálkodás az év folyamán igen

4
5
6
7
8
9
10

12

Lackner, Kristóf: Actus oeconomicus. Francofurti 1619. 19–23.
Szentiványi, Márton: Curiosiora et Selectiora Variarum. Scientiarum Miscellanea. Tyrnaviae
1689. Dec. I., Pars II. 244–245; Lyczei, János: Iter Oeconomicum, Duodena Stationum.
Tyrnaviae 1707. 53.
Szentiványi: i. m. Dec. I., Pars II. 245.
Lyczei: i. m. 53.
Bél, Mathias (Mátyás): Tractatus de re Rustica Hungarorum. Kézirat, OSZKKt, Fol. Lat. 276.
Uo. 118.
Uo. 119. Wellmann Imre fordításában (l. a 12. jegyzetet) a föld művelőit – bizonyára a Rádaykönyvtárban őrzött alapkézirat szerint – embereknek fordítja, holott az OSZK-ban lévő példány kifejezetten servi néven foglal össze szabadot és jobbágyot. Bél, OSZKKt 99.
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sok örömet kínálna művelőjének.11 Véleményét azonban a korabeli olvasók aligha ismerhették meg, hiszen Bél munkája kéziratban maradt.12
A hazai mezőgazdasági irodalom csak a XVIII. század utolsó harmadában/negyedében kapott olyan ösztönzést, amely a gazdálkodásban is hasznosítható munkák születéséhez vezetett. Kiváltóját részben az ország konszolidálódásában, a török hódoltsági terület megszűnése utáni benépesülésében, a gazdaság helyreállásában, a társadalmi
egyensúly létrejöttében, részben azonban az államhatalom beavatkozásában kell keresnünk. Az udvar gazdaságpolitikáját Mária Terézia és II. József uralkodása alatt főképpen
a bécsi kameralisták – Johann Gottlob Justi és Joseph Sonnenfels – elveihez igazították.
Bár a társadalmi rend megváltoztatását nem kívánhatták, mégis be kellett látniuk, hogy
a jövedelmező gazdálkodás legkomolyabb akadályát a földbirtokviszonyok hagyományos keretei, valamint a társadalmi kapcsolatok visszásságai jelentik. Justi a gazdálkodás
akadályai közé egyaránt sorolt technikai jellegű problémákat (mint a falvaktól távol eső
szántók, a hosszú és keskeny parcellák, a közös legeltetés kényszere) és olyanokat is, amelyek megoldása társadalmi vonatkozású beavatkozást is megkívánt volna (a paraszti földhasználat bizonytalansága, a robot).13 Mivel a paraszti földhasználatot a birtokosok jogai
korlátozták, sőt alkalmanként teljesen bizonytalanná is tették, a neves kameralista szerző
a kisparaszti tulajdon kialakítását javasolta. Ha Justi nem is támadta a földesúr hatalmát
jobbágyai felett, javaslatai a mezőgazdaság szerkezetének átalakítását célozták, a robot
eltörlése pedig a birtokosok befolyásának lényeges gyöngülésével járt volna. Radikális
nézetei miatt Justinak végül fel kellett adnia bécsi professzori katedráját, sőt távoznia is
kellett a császárvárosból.
Utóda Sonnenfels lett, aki terveiben óvatosabban fogalmazott. Ő is közreadta azoknak az akadályoknak a sorát, amelyek szerinte a gazdálkodást nehezítették, közülük
azonban kihagyta Justinak a robot eltörlésére vonatkozó elképzelését. A gazdálkodás legfőbb akadályának a földművesek nem kielégítő számát, valamint szegénységét (pénz-,
azaz tőkehiányát), továbbá a paraszti földhasználat bizonytalanságát tekintette. Kiállt a
parasztok szabad költözése mellett, de úgy vélte, hogy a maradóknak szilárd alapon kellene birtokolniuk földjüket, amit nem fenyegethet a kisajátítás vagy a majorságba való
bevonás.14
Bécsben tudatában voltak annak, hogy a magyarországi mezőgazdaság előrelépése
előtt milyen súlyos akadályt jelentettek a feudális társadalom kötöttségeiből eredő problémák. A földesúr–jobbágyi kapcsolatokat Magyarországon szigorúbb hagyományok (és
törvények) alakították, mint Ausztriában vagy az örökös tartományok többségében. Elhárításukat a feudális alapokon álló kormányzat nem vállalhatta, a gazdaság szabadabb
fejlődése mégis megkívánta, hogy e társadalmi akadályokat legalább mérsékeljék. Mária
Terézia úrbéri szabályozása vagy II. József jobbágyrendelete csak a legismertebbeket jelentették a két uralkodónak a paraszti gazdálkodást szabályozó, a föld művelőjének a
birtokossal szembeni kötöttségeit enyhítő intézkedései közül. Az udvar a mezőgazdasági
termelés jobbításának fontos eszközét látta a könyvkiadásban. Az ausztriai szerző, Johann
11 Uo. 48–49. Bél külön szól az aratóünnepről, amely már-már a Hausvater-irodalomban feltűnő
idillikus örömünnephez lesz hasonló. Uo. 134.
12 Publikálására csak a XX. században került sor. Bél Mátyás: Magyarország mezőgazdaságáról.
In: Uő: Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. Bp. 1984.
13 Justi, Johann Heinrich Gottlob: Abhandlung von denen Hindernissen einer blühenden
Landwirtschaft. In: Uő: Oeconomische Schriften über die wichtigsten Gegenstände der Stadt
und Landwirtschaft. Berlin–Leipzig 1766–1767. II. 205–235.
14 Sonnenfels, Joseph: Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft. I–III. Wien
1771–1776.
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Wiegand munkáiban pedig azután helyet kaphattak a parasztság társadalmi helyzetére
vonatkozó kérdések is.15 A birtokosok számára írt munkákban a szerző bírálta a robotot,
javasolta, hogy a jobbágyok pénzzel váltsák meg szolgáltatásaikat s a befolyt összegen a
földesúr fogadjon több napszámost, tartson több igavonó állatot. Wiegand egy másik, az
ausztriai parasztfiatalokat oktató könyvét16 nemcsak magyarra, hanem horvát és szlovák
nyelvre is lefordíttatták.17 A parasztfiataloknak szánt munkából azonban kimaradtak a
szerzőnek a robotrendszert bíráló – más műveiben leírt – javaslatai. Igaz, a magyar kiadás fordítója, Piskárkosi Szilágyi Sámuel elhagyta a szerző idillikus képet festő bevezetőjét, s helyére saját, a hagyományos gazdálkodást (annak technikáját) bíráló szöveget
illesztett. Ennek azonban nem volt társadalmi vonatkozása. (A fordító különösen a trágyázás hiányát kifogásolta.) Wiegand könyvének rövidített változatát Magyarországon az
elemi iskolákban tankönyvként is használták, társadalmi vonatkozású nézetek azonban
ebben sem kaphattak helyet.18
Nem voltak merészebbek a társadalmi állásfoglalásban a fordítások mellett megjelenő, hazai szerzők által készített munkák sem. Szerzőik ilyen vonatkozású érdemi észrevételt, javaslatot általában nem tettek. A volt jezsuita atya, a budai egyetem professzora,
Mitterpacher Lajos korai művében19 a parasztokkal szembeni humánus (patriarchális)
viselkedést javasolta. A birtokos erejét jobbágyaiban látta, s ezért mind az alattvalóknak,
mind magának és államának érdekében kötelességévé tette volna parasztjainak erejét növelni, róluk gondoskodni. Úgy vélte, hogy a földesúrnak erre kell biztatnia segítőtársait,
a gazdatisztet és a papot. Utóbbi prédikációiban és baráti beszélgetésekben magyarázhatná meg az emberek társadalmi különbségeinek okait, az állam szükségességét, a társadalomba való szervezkedés eredőit. Ösztönzésével válna hatóerővé a tudás. Az Entwurf
még elsősorban a bécsi kameralizmus s különösen Sonnenfels hatását mutatja. A kor
társadalmi berendezkedésével szemben Mitterpachernek impozáns, háromkötetes főművében sem volt ellenvetése.20 Az Elementa egyetemi tankönyvnek készült, a gazdálkodást ösztönző szerepe így természetesen meglehetősen korlátozott volt. Mitterpacher
néhány óvatos megjegyzést mégis tett. A bécsi kameralistákhoz hasonlóan nemcsak az
ugartartást bírálta, hanem a paraszti földek szétaprózottságát, valamint a legeltetési jogot
az idegen földeken (közös legelőkön, tarlókon). Példaként az Angliában szokásos kerítéseket említette, amelyek jelzik az egyes parcellák határait, s megakadályozzák a jogtalan
igénybevételt.21 A földesurakat arra figyelmeztette, hogy nemcsak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak birtokuk művelőivel szemben. Azt tanácsolta nekik, hogy jobbágyaikat ne sújtsák túlzott terhekkel, mert ha emberségesek velük szemben, azok is szívesebben végzik munkájukat.22 Külön a jobbágyokhoz nem szólt, olvasói között rájuk természetesen nem számíthatott, vagy ha kivételképpen igen, a gazdálkodást jobbító kísérletekben úgysem játszhattak volna szerepet. Az udvar ösztönzésének (és a Ratio Educationis
előírásainak) következménye volt néhány középfokú természetrajzi tankönyv kiadása is,
15 Wiegand, Johann: Oekonomische Betrachtung von der Robath oder den Frohndiensten überhaupt. Wien 1776; Uő: Oekonomische Betrachtungen über die Leibeigenschaft. Wien 1776.
16 Wiegand, Johann: Handbuch für die österreichische Landjugend, zum Unterricht einer wohlgeordneten Feldwirtschaft. Wien 1771.
17 Magyar fordítása: Wiegand, Johann: Az ausztriai paraszt iffjuságot a jól rendelt mezei gazdaságra oktató kézi könyvecske. Poson 1774.
18 Révai Miklós: A mezei gazdaságnak folytatásárul. 1780.
19 Mitterpacher, Ludovicus: Entwurf der ökonomische Kenntnisse. Wien 1773. 34–38, 46.
20 Mitterpacher, Ludovicus: Elementa rei rusticae in usum academiarum regni Hungariae
conscripta. Partes I–II. Budae 1779–1794.
21 Uo. I. 283–284.
22 Uo. II. 461–462.
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amelyekben szó esett az ország állat- és növényvilágáról, beleértve a gazdaságban előforduló fajtákat is, ösztönzés helyett azonban leginkább csak a tartásukra és művelésükre
vonatkozó leírásokat tartalmaznak.23
Az 1780-as években több, a jószág takarmányozására ösztönző, a takarmánynövények termesztését segíteni szándékozó munka is megjelent hazánkban. A hazai irodalomtól azonban elkülöníti őket, hogy jórészt idegen szerzőktől származtak, s esetenként
le sem fordították őket.24 A társadalmi viszonyokra vonatkozó észrevételt alig találhatunk bennük. A művelési rendszerben az elavultat – az ugart – bíráló nézeteikhez nem
kapcsolódott a feudális társadalom kritikája. Az Institutio például teljes mértékben elfogadta a fennálló társadalmi rendszert, és legfeljebb azért ösztönözte a parasztokat a jobb
művelésre, hogy könnyebben megfizethessék szolgáltatásaikat.25 Mégis ebben az évtizedben is született egy olyan munka, amely a parasztság számára a meglévő társadalmi korlátok figyelembevételével ajánlotta a gazdálkodás jobbítását. Tessedik Sámuel szarvasi
lelkész a gazdálkodás előrelépését csak bizonyos feltételek teljesülése esetén látta volna
megvalósíthatónak.26 A meglévő viszonyokkal helyezkedett szembe, amikor a paraszti
munka legfőbb akadályát az újraosztásos földközösségben és a nyomáskényszerben látta.
A jobbágy nem szívesen fektet be földjébe – írja –, ha azt a következő évben más kapja
művelésre, s így más aratja le munkájának gyümölcsét. A művelési kényszer megakadályozza, hogy a gabona monokultúrát új, takarmány-, ipari vagy zöldségnövényekkel gazdagítsa. Földjeinek rendkívüli széttagoltsága is káros. Nagyobb falvakban a munkanap
nagyobb része azzal telik el, hogy a gazda a falutól és egymástól 5–6 óra távolságra lévő
szántóparcellái között jár, magára a munkavégzésre alig marad ideje. (Bár ez az akadály
Justit juttathatja eszünkbe, az alföldi valóságot jól ismerő Tessediknél fel sem merülhet,
hogy ezt a szempontot a kameralista szerzőtől próbálta volna kölcsönözni.) Ha a paraszti parcella rögzített, egy tagban kihasított föld lenne, a gazda mindjárt nagyobb kedvvel
fogna munkájához. Az ilyen gazdaságok kialakításához Tessedik a földesurak és a hatóságok segítségét várta volna el.27 A Landmann eredetileg német nyelven jelent meg, de
hamarosan magyarra is lefordították.28
Az első olyan összefoglaló hazai mezőgazdasági munka, amely a birtokosok kezébe
akart használható kézikönyvet adni, Nagyváthy János Szorgalmatos mezei gazdája (1791)
volt.29 A szerző alapvető politikai-társadalmi nézetei nem mentek túl a nemesség változatlan uralmának feltételezésén, s ezzel a korszak – az 1790–91-i nemesi-nemzeti mozgalom – röpiratirodalmához képest óvatos, kissé talán szűk látókörű álláspontot foglaltak el.30 A jobbágyságra vonatkozóan Nagyváthy maga is megelégedett a humánum
hangsúlyozásával, azzal, hogy a tiszttartók ne nyúzzák a szegénységet. (De ugyanakkor
fenntartotta azt a jogot, hogy a rossz cselédet megfenyíthesse. Állásfoglalásában a nemesség sérelmére ismerhetünk II. József egyik, a jobbágyok testi fenyítését korlátozó rende23 Csak példaként: Elementa historiae naturalis in usum scholarum grammaticarum et gymnasiorum per regnum Hungariae. Tom. I–III. Budae 1780–1781. Szerzőjét nem ismerjük.
24 Ilyen az Institutio practica de usu, et cultura quarumdam praecipuarum, pabulationi, ac
cibationi pecorum utilium plantarum. Viennae 1782; vagy egy kivonat Johann Christian
Schubart gazdasági irataiból: Auszüge aus Herrn Schubart’s ökonomische-kameralistische
Schriften. Kaschau é. n. [1787]
25 Institutio practica… 8.
26 Tessedik (Teschedik), Samuel: Der Landmann in Ungarn, was er ist und was er seyn könnte.
Pest 1784.
27 Tessedik: i. m. 1784. 68–81.
28 Tessedik Sámuel: A paraszt ember Magyar Országban. Mitsoda és mi lehetne. Pécs 1786.
29 Nagyváthy János: A szorgalmatos mezei-gazda. A Magyarországban gyakoroltatni szokott gazdaságnak rendjén keresztül. I–II. Pest 1791.
30 Vörös Károly: Fejezetek Nagyváthy János életéből. Agrártörténeti Szemle 1961.
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lete miatt.) Könyvének használatát mindenesetre megkönnyítette, hogy szerzője – a hazai előzmények között meglehetősen szokatlan módon – magyarul írta meg művét.
A XVIII. század utolsó negyedében Wiegand könyvének fordításával (illetve annak
Révai-féle kivonatolásával) a parasztság, Nagyváthy összefoglalójával pedig a nemesség
kapott kezébe használható magyar nyelvű mezőgazdasági kézikönyvet. A gazdálkodás
oktatása helyet kapott az iskolákban, sőt a keszthelyi Georgikon megalakításával felsőfokú intézményben is tanították. A francia háborúk által kiváltott konjunktúra, a piac bővülése fellendítette a mezőgazdaságot. A nagy lelkesedéssel leírt új módszerek megvalósítását azonban nagymértékben gátolták a hagyományok, a társadalmat átszövő kötelékek. Hiába próbálkoztak az agrárszerzők, valamint az ország javát szolgáló néhány nemes
és arisztokrata a hagyományok felszámolásával vagy esetleg csak korlátozásával, ha a
rendek – Magyarországon és Erdélyben egyaránt – országgyűléseiken a hagyományos
politikai és társadalmi rend fenntartását erőltették.31 Közismert, hogy a kedvező gazdasági körülmények elmúltával a gazdálkodás költségesnek bizonyult technikai eljárásaiban
is visszakozni kellett. A XIX. század elején írt újabb munkájában a korábban az új módszerektől nem idegenkedő Nagyváthy is visszatért a hagyományok védelmezéséhez.32
A gazdálkodás javításához hazánkban csak a társadalmi reformok szükségességének
felismerése árán lehetett eljutni. Míg a birtokosok leginkább szántóik extenzív, robotnövelő művelésével és kiadásaik csökkentésével igyekeztek többletjövedelemre szert tenni,33 addig a fejlettebb gazdálkodáson való elmélkedés logikusan vezetett el a társadalmi
reformok szükségességének felismeréséhez.34 Amit a XVII–XVIII. század gazdasági
szakírói még csak homályosan láttak, az utódok könnyebben felismerték. A társadalmigazdasági visszásságokat bírálók sorát a reformkor hajnalán is gazdasági szakíró,
Balásházy János nyitotta meg. Ő volt az, aki felfedezte, hogy a legpallérozottabb módok
ismerete sem elegendő a gazdálkodás tényleges javítására, ha nem kapcsolódik össze a
legfontosabb gátló körülmények kiküszöbölésével. Ezeket ő a birtok szabad adásvételében (legalábbis a nemesek között), hitelképességben (a csalárd adós elleni fellépéssel), a
nemesi adómentesség korlátozásában, valamint az igazságszolgáltatás bizonyos reformjában vélte megtalálni.35 Az ő munkálkodását folytatták 1828–1830-ban a felújított országgyűlési bizottságok, majd 1831-ben Széchenyi István a Hitellel.36

31 Egyed Ákos: Erdély a reformkorban és az 1848-as forradalomban. In: Uő: A korszerűsödő és
hagyományőrző Erdély. Csíkszereda 1997. 107.
32 Nagyváthy János: Magyar gazdatiszt. Pest 1821.
33 Egyed Ákos: Erdély helyzete az 1848-as forradalom előestéjén. A polgári nemzet átalakulása
előestéjén. In: Egyed 1998. I. 16.
34 Barta István: A magyar polgári reformmozgalom kezdeti szakaszának problémái. Történelmi
Szemle 1963. 318.
35 Balásházy János: Tanácsolatok a magyarországi mezei gazdák számára. Sárospatak 1829. 147–
148.
36 Barta István: Balásházy János pályafordulása. Történelmi Szemle 1958. 3–11.
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Gazdasági élet és iparfejlesztés a Kolozsvári Kereskedelmi
és Iparkamara hatósági kerületén (1868–1900)

A

z 1848–1849. évi forradalmak után a neoabszolutista osztrák államhatalom úgy
kísérelt meg alkalmazkodni az új körülményekhez, hogy szoros politikai ellenőrzés mellett liberális gazdasági intézkedéseket foganatosított, amelyek a szabad
versengés elvét felkarolták.1 Ide tartozott például az egységes vámterület megvalósítása
1850-ben vagy az 1860. évi ipari szabályzat, amely a céhrendszert alapjaiban támadta
meg. Emellett a gazdasági életet előmozdító helyi intézményeket is szükséges volt létrehozni, ennek érdekében a Kereskedelmi Minisztérium 1850. március 26-án közölte a
kereskedelmi és iparkamarák létesítéséről szóló császári rendeletet. Összesen 60 kereskedelmi és iparkamara létesült a Birodalom területén, ezek közül kettő a történeti Erdélyben, Kolozsvárott és Brassóban.
A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara alakuló gyűlése 1851. január 11-én zajlott
le, és megválasztotta a testület vezetőségét. Dietrich Sámuel tekintélyes vaskereskedő lett
az elnök, míg Rajka Pétert, a hírneves gépgyártót alelnökké választották.2 A kolozsvári
kamara hatásköre eleinte három erdélyi katonai kerületre terjedt ki. Miután 1860–1861ben visszaállították a hagyományos törvényhatósági egységeket, a kolozsvári kamara hatásköre átvette Kolozs, Alsó-Fehér, Küküllő, Torda, Doboka, Belső-Szolnok megyéket,
Naszód és Beszterce kerületeket, valamint Maros- és Aranyosszéket, összesen 1 087 703
lakossal.
Az elkövetkező időszakban a kolozsvári iparos réteg konszolidációja tapasztalható,
főleg a mezőgazdasággal kapcsolatos vállalatokban, így például 25 szeszgyár működött.
Ennek következtében a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara következő elnöke
Sigmond Elek szeszgyáros lett az 1858–1868 közötti időszakban. Tekintélyes szerepet
játszott Gámán Zsigmond nyomdája, így hát őt választották meg kamarai főtitkárrá
1854-ben, és fél évszázadon át gyakorolta ezt a megbízatást.3
Számos eredmény kimutatható az első időszakban a kamara tevékenységében, azonkívül bizonyos gazdasági haladás, ennek ellenére a központi ellenőrzés a helyi kezdeményező szellemet megnyirbálta, az egységes vámterület a helyi ipar felvevőpiacát rendkívüli módon leszűkítette, ezenkívül hivatalos gazdaságpolitikai támogatás alig létezett.
Ezzel szemben a kiegyezés után a magyar kormányok számos intézkedést hoztak a társadalmi fejlesztés irányában, a magyarországi kamarák önkormányzatát felkarolták, és alkotmányos keretet biztosítottak tevékenységük lebonyolításának érdekében. Az 1868. évi
VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara hatásköre megőrizte addigi kiterjedését. Az 1876. évi közigazgatási reform nyomán, az egységes megyerendszer bevezetésével a kolozsvári kamara hatósági kerületéhez tartoztak
Alsó-Fehér, Beszterce-Naszód, Kisküküllő, Kolozs, Maros-Torda, Szolnok-Doboka,
Torda-Aranyos megyék, valamint Kolozsvár és Marosvásárhely szabad királyi városok.
1
2
3

Benedikt, Heinrich: Die Industrie im Donauraum um die Jahrhundertwende. Der Donauraum
14/1964. 3. sz. 129–141.
A magyar kereskedelmi és iparkamarák keletkezésének, fejlődésének és működésének története
1850–1896. Bp. 1896. I. függelék. 3.
Roşca-Rosen, Maria: Din activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie din Cluj (1851–1868).
AMN 13/1976. 463–467.
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27 229 négyzetkilométert jelentett ez 1 104 779 lakossal. 1890-ben változások történtek a
kamarák területi hatáskörében, Maros-Torda vármegyét elszakították a kolozsvári kamarától, miután Marosvásárhelyen új Kereskedelmi és Iparkamara létesült. Ugyanakkor
Szilágy vármegyét leválasztották a debreceni kamarától, és átcsatolták a kolozsvári kamara területéhez. Ennek következtében a kolozsvári kerület lélekszáma 1 183 334 lakosra
szaporodott.4
A kolozsvári kamara vezetőségét 1868-ban az új törvényi előírásoknak megfelelően
átszervezték. Új kamaraelnököt választottak Finály Henrik egyetemi tanár személyében,
aki 1882-ig vezette a munkálatokat. Utána Sigmond Dezső szeszgyáros vette át az elnökséget, és 1905-ig maradt tisztségben. Két alelnök viselt tisztséget 1888-ig, egyikük Bogdán István volt, a másikuk Krémer Ferenc, akit 1874-ben Benigni Samu követett. 1888
után egyetlen kamarai alelnök szerepelt Veisz József bankár személyében, aki 1905-ig
maradt tisztségben. Mint már említettük, Gámán Zsigmond gyakorolta a kamarai főtitkár szerepét egészen 1905-ig. Az új vezetőség 1869. augusztus 12-én ült össze, sürgős
teendői közül a gazdasági tevékenység korszerűsítésében nélkülözhetetlen vasúthálózat
kiépítése bizonyult a legfontosabbnak.
A kolozsvári kamara erélyesen támogatta a Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó irányú
közlekedés megvalósítását, amely jelentős provinciális érdekeket szolgált, mivel egész Erdélyt haránt szelte és a főbb városokat összekapcsolta. Az útvonal kiépítésére a Keleti
Magyar Vasúttársaság vállalkozott, és a részvények nagy többségét Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, és Belgiumban bocsátották előjegyzésre.5 Az
1868-ban beindult vasútépítés óriási költségekkel járt, azonban jelentős közlekedési hálózattal látta el Erdélyt az 1870–1873 között megnyitott útvonalak által. A vasútvonal
révén Várad, Kolozsvár, Tövis, Medgyes, Segesvár, Brassó, Marosvásárhely, Gyulafehérvár, Kiskapus és Nagyszeben kapcsolatba kerültek egymással. A Keleti Vasút felépítése
végeredményben 11 millió forint nyereséggel zárult a magánvállalkozók számára, azonban jelentős veszteségekkel a magyar állam terhére, amely 1876-ban a vasúttársaság tartozásait kénytelen volt átvenni, és azok fedezésére 5%-os államkötvényeket bocsátott ki.
Ezek után a magyar kormányok bizalma a magán vasúttársaságok iránt annyira megrendült, hogy fokozott beavatkozást igényeltek. Létrejött tehát 1868-ban a Magyar Állami
Vasutak (MÁV) intézménye, amely a következő években átvette az egész vasútforgalom
irányítását, a magánvasutakat pedig megváltotta. Nem véletlen, hogy legelőször a
Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó vasútvonalat államosították 1876-ban.
Mindezek után egyre nagyobb jelentőségre tett szert a vasúti közlekedés Kolozsvár
gazdasági életében. A helyi ipart gazdagította azáltal, hogy vasúti javítóműhelyt helyeztek üzembe, amely 32 lóerős gőzgépet használt és 157–187 dolgozót alkalmazott 1878ban. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara élénken részt vett a vasútállomás tevékenységében és a közlekedés irányításában, információs irodát létesített a vám- és szállítási tarifákra vonatkozólag. Elérte utólag, hogy a vámhivatalt az állomás területére helyezzék. Később, 1893-ban a mozdonyközlekedés a belvárosig terjedt, és a közvélemény
ezt úgy értékelte mint ,,a város lakosságának egyik legjelentősebb vívmányát”.
A vasúthálózat összekapcsolta a kamarához tartozó vármegyéket Kolozsvárral az
úgynevezett ,,helyiérdekű” vonalak által. A vidék szempontjából legjelentősebb volt ezek
közül a Szamos-völgyi vasút, amelynek hálózata 1881–1900 között egészült ki olyan vo-

4
5
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nalak által, mint Apahida–Dés, Dés–Beszterce, Dés–Zilah, Beszterce–Borgó.6 A hálózat
által a Szamos-völgye közvetlen összeköttetésbe került a Keleti Vasúttal, a hátterület Kolozsvárral, valamint a Szilágysággal, ugyanakkor nyitás történt Beszterce és Szatmár irányában. A Szamos-völgyi vasút felépítésére részvénytársaság alakult a mezőségi birtokosokból és kereskedő vállalkozókból, de az alaptőke 15,8%-át átvette egy német érdekeltségű svájci cég, a Bank für Transportwerte. 7
A vasúti hálózat révén Erdély számos vármegyéje egyre szorosabb kapcsolatot tartott
fenn Kolozsvárral. A környező vidékek mezőgazdasági és ipari árufölöslege, munkaerőtartaléka, pénzügyi többlete irányult Kolozsvárra, hogy ott gyümölcsöző felhasználásra
találjon.8 Jelentős tőkefelhalmozódás származott ebből Kolozsvárott és ennek következtében egyre több hitelintézmény fejtette ki tevékenységét a városban 1867 után. Eleinte
takarékpénztárak alakultak, 1868-ban a Kolozsvári Takarékpénztár, 1873-ban pedig az
Egyesült Erdélyi Takarékpénztár.9 A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint 1872-ben négy hitelintézet működött Kolozsváron, amelyek 3,5 millió forint
forgótőkével rendelkeztek és ezzel az összeggel 13,5 millió forint forgalmat bonyolítottak
le, ami azonban kevésnek bizonyult.10
Az 1873-ban kibontakozott hitelválság még jobban leszorította a lehetőségeket, azonban a kolozsvári hitelintézmények olyan óvatosan kezelték pénzkészleteiket, hogy kockázatokat nem vállaltak, és ezért egyikük sem bukott meg. 1879 után újabb fellendülés következett a gazdaságban, ezért a hitelszükséglet kibővült és a kolozsvári kamara sürgetésére az Osztrák–Magyar Nemzeti Bank fiókot nyitott Kolozsváron. Emellett a Budapesti
Jelzáloghitelbank is tartott fenn fiókot a városban. E két telepítést leszámítva, 1879–1889
között a hitelintézetek száma 5-ről 13-ra növekedett, a bankbetétek összege pedig 4 millió forintról 9 millióra. A következő éveket inkább a pénzkészletek bővülése jellemzi a
kolozsvári hitelpiacon, míg az alapítások üteme elakadt. 1900-ban 9 hitelintézet fejtett ki
tevékenységet a városban, ezek 5 071 438 korona alap- és tartaléktőkével rendelkeztek, az
összbetétek összege pedig 22 610 320 koronára rúgott. Fontos szerepet játszottak a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank, Erdélyi Bank és Takarékpénztár, Kereskedelmi
Bank, Mezőgazdasági Bank, valamint az Economul Bank, a román üzletemberek alapítványa. Ide sorolható két hitelszövetkezet is, egyik az iparosok, másik a földművelők
pénzszükségleteit fedezte.
A hitelszövetkezetek szintén jelentős szerepet játszottak a Kolozsvári Kamara kerületében, nem annyira tőkeerejük által, hanem azzal, hogy a lakosság mindennapi igényeit
legalább részben kielégítették. A hitelszövetkezetek legnagyobb része falun működött,
nagy szerepet játszottak abban is, hogy a parasztgazdák mezőgazdasági felszerelés szükségleteiket kielégítsék. Kitűnt idővel, hogy a hitelszövetkezeteknek népjóléti és nemzetépítő jellegűk van, ezért hivatalos támogatásra érdemesek, és 1898-ban a magyar kormány létrehozta az Országos Központi Hitelszövetkezetet (OKH). 1900-ban már 110
hitelszövetkezet működött a kolozsvári kamarához tartozó megyékben.11 Alsó-Fehér 4,
Beszterce-Naszód 2, Kisküküllő 17, Kolozs megye 31, Szolnok-Doboka 14, Szilágy megye 25, Torda-Aranyos 17 hitelszövetkezettel rendelkezett. Tehát a kolozsvári kamara
kerületében 1900-ban 110 hitelszövetkezet működött, 21 241 taglétszámmal és 1 440 100
6
7
8

Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. 1848–1914. Buk. 1981. 159.
Nagy: i. m.155.
Egyed Ákos: Kolozsvár vonzása és vonzáskörzete a XIX. században. Korunk 41/1982. 4. sz.
279–286.
9 Báthory: i. m. 62.
10 Egyed: Falu, … 179.
11 Hunyadi Attila Gábor: A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885–1918 között. In: Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Szerk. Somai József. Kv. 2007. 65.
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korona értékű aláírt részesedéssel. Ezzel párhuzamosan 1898-ban megalakult a Magyar
Gazdaszövetség Hangya Fogyasztási, Értékesítő és Termelő Szövetkezete, amely első vidéki áruraktárát Nagyenyeden, a kolozsvári kamara területén hozta létre.
A hitelintézmények hálózata, valamint a vasúti közlekedés elterjedése előkészítette a
talajt az ipar és kereskedelem fejlődéséhez. Az iparfejlődés az ipari forradalom jegyében
indult lendületbe, amelynek jelképe a gőzgépek elterjedése volt, és Erdélyben a gőzgépek
hajtóereje az 1863. évi 2802 lóerőről 64 000 lóerőre növekedett 1901-ben. Az iparfejlődést azonban megzavarták olyan tényezők, mint az 1873–1879 között beköszöntött hitelválság vagy az 1886–1891 között keletkezett vámháború Romániával. Az osztrák iparosok érdekeit védő egységes vámterület, valamint a krónikus tőkehiány később is hátráltatta az erdélyi ipar kibontakozását. A magyar kormányok iparszabályozó (1872), valamint iparpártoló törvények (1880, 1890) által igyekeztek a kedvezőtlen jelenségeket elhárítani. A fejlődés ütemét jól ábrázolja a kolozsvári kamara területén működő kereskedelmi és ipari vállalatok számának alakulása:12 1868-ban 11 745 vállalat; 1870-ben 17 202;
1880-ban 11 907; 1890-ben 14 228; 1899-ben pedig 23 000 vállalat. Nyilvánvaló, hogy a
hitelválság éveit leszámítva egyenletes növekedésről van szó.
A századvégi iparfejlődés szembetűnő: 1896–1900 között a kamara területén 77 iparvállalat keletkezett 1514 munkással, e célra 7 820 900 koronát fektettek be a vállalkozók.
Az iparosodás eredményeit nem szabad azonban túlbecsülni, és a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara évi jelentései kiemelik, hogy a gazdasági tevékenység túlnyomóan a
földművelésre alapozódik, sőt az iparban is csak azok az ágazatok eredményesek, amelyek a mezőgazdasággal kapcsolatosak, mint például a malom- és szeszipar. Főleg a gőzmalmok terjedtek el nagy számban, és míg 1878-ban 10 őrlővállalat működött, 1900-ban
már 42 egység fejtett ki tevékenységet a kamara területén, ti. csupán 1894 és 1900 között
36 gőzmalom létesült. Kolozsvári gazdaságtörténeti kutatók kiemelik, hogy az erdélyi
ipari forradalomban a gőzmalomipar alapvető jelentőséggel bírt, hasonló szerepet töltött
be, mint Angliában a textilipar a kereskedelmi tőke ipari tőkévé való átalakításában. 13
Ezzel szemben a szeszipar fellendülése időleges volt, habár 1874-ig a kamara területén 50 szeszgyár létesült. Ennek következtében olyan szoros konkurencia keletkezett,
hogy rövid időn belül csupán Kolozsvár területén be kellett zárni 17 szeszgyárat. Nagyobb keresletnek örvendtek a kolozsvári, tordai és besztercei sörgyárak termékei, ezek
hozzájárultak az élelmiszeripar kibontakozásához, amelyhez hozzátartozott még 8 olajgyár, 4 ecetgyár és egy kisebb méretű cukorgyár Kolozsváron. Jellegzetes létesítmény volt
még a nagyméretű, 1200 munkással dolgozó állami dohánygyár Kolozsváron, valamint a
városi vágóhíd. Az élelmiszeripar számított a legjelentősebbnek a kolozsvári kamara területén, kb. 2000 munkást alkalmazott, és az iparágban felhasznált 143 gőzgép 2 078 lóerőt képviselt. Azonban csak 10 élelmiszergyár volt nagyipari jellegű, vagyis 20 munkásnál többet foglalkoztató.
A kibontakozódó városiasodás más iparágak felvirágzását is előidézte, mint például
az építőiparét. Főleg a tégla- és cserépgyárak szaporodtak el, kihasználva a külföldi konkurencia hiányát. A kolozsvári kerületben 17 téglagyár működött 1880-ban, de 1899-ben
már 102 termelőegység. Legkorszerűbbek voltak ezek közül Bogdán István körkemencés
gyára Kajántón, valamint Maetz Frigyes üzeme, amelyből utóbb megalakult a Kolozsvári
Téglagyár Részvénytársaság. Más termelőegységekben az ipari forradalom nehezen érvényesült, főleg a tőkehiány miatt. Így történt ez Rajka Péter ismert gépgyárának esetében
is. Csak Dietrich Sámuel vaskereskedővel való társulása révén szerzett elegendő pénz12 Báthory: i. m. 49.
13 Egyed Ákos: Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumătate a sec. XIX şi
începutul sec. XX. AMN 2/1965. 479–496.
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készletet ahhoz, hogy egy 8 lóerős gőzgépet szereljen be, és munkásainak számát 25-re
növelje. Miután Rajka Péter visszavonult, a Dietrich és Wagner családok társultak az
üzem továbbfejlesztésére, és a mezőgazdasági gépek mellett ipari felszerelést gyártottak a
malom-, szesz és söripari vállalatok számára, miáltal a munkások száma 35–40-re emelkedett.14
Kolozsváron tehát nehezen tört utat magának a nagyipar, és 1900-ban csupán 27 vállalatban dolgozott 20-nál több alkalmazott. Ugyanakkor 5965 személy dolgozott a kolozsvári feldolgozóiparban, 40%-a ezeknek 50-nél kevesebb személyzetű vállalatokban.15
A kolozsvári kamara kerületében csupán 68 vállalat foglalkoztatott 20-nál több alkalmazottat, ezekből 35 Kolozs megyében működött, Beszterce-Naszódban 14, Alsó-Fehér
megyében 9, Szolnok-Dobokában 6, Torda-Aranyosban pedig 4, összes létszámuk 3091
munkásra rúgott. Iparáganként a következő helyzet alakult ki az 1900-as évben: az élelmiszeriparban 10 vállalat, az építőiparban 15, a faiparban 22, a gépgyártó iparban 5, a
vegyiparban 3, a bőriparban 4, a papíriparban 2, a nyomdászatban 2, egyéb iparágakban
pedig 5 cég adott munkát 20-nál több alkalmazottnak.16
Észrevehető, hogy a faiparban volt a legmagasabb a nagyipari vállalatok száma. Ez
annak köszönhető, hogy a gőzfűrész sokkal termelékenyebb a vízifűrésznél, ennek következtében a fűrészek száma gyorsan csappant, azonban megnőtt az alkalmazottak száma.
Míg 1878-ban Alsó-Fehér, Kolozs, és Torda-Aranyos megyékben 141 vízifűrész működött, 1897-ben csupán 22 fűrész dolgozott legnagyobbrészt gőzerővel, ennek ellenére a
deszkaáru termelés megháromszorozódott.17 A század utolsó éveiben azonban a deszkapiac forgalma erősen alábbhagyott.
A gyorsan fejlődő ipar nyersanyagszükségleteit nagyrészt a bányászat fedezte. Elég
jelentős bányaipar fejlődött ki a kolozsvári kamara kerületén. Kolozsvár mellett Egeresen
beindult a kőszénbányászat, ezenkívül Szolnok-Doboka megyében termeltek barnaszenet, Szurdukon, Kiskeresztesen és Szalonapatakon. Híresek voltak a sókitermelő aknák
Tordán, Kolozson és Désaknán. Vasércet is fejtettek a kamara kerületében, jó minőségű
fémárut termeltek Torockón a kisiparosok.18 A kamara bányaiparában 1491 munkás dolgozott a század végén. Azonban a kolozsvári kamara nyilvántartásában szereplő bányaértékek nem szorítkoztak a saját kerületére, mivel a Zalatnai Bányakapitányság teljes
egészében alá volt rendelve közigazgatási szempontból a Kolozsvári Kamarának. Így például 1894-ben 6 915 697 forint értéket jelentett a bányakapitányság vállalataiban kitermelt arany, ezüst, réz, ólom, ólomzománc, nyersvas és vastermék, valamint barnaszén.
Az alárendeltség értelmében ennek az értéknek egy bizonyos hányadát a Kolozsvári Kamara használta fel.
Ennek folytán Kolozsvár városának jelentős előnyei származtak abból, hogy kereskedelmi és iparkamarai székhely volt, mivel a hatóság kerületéhez tartozó hét megyéből
évente átlag 3 950 000 forint járulék származott. Ez igen jelentős összeg, ha elgondoljuk,
hogy a város saját jövedelme 1 500 000–2 000 000 forint között mozgott, az államháztartás pedig évi 4 millió forintot fordított Kolozsvár igazgatására és fejlesztésére.19

14 Imreh István: A gépgyártó Rajka Péter. In: A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Buk. 1976. 163–189.
15 Roşca-Rosen, M.: Dezvoltarea industrială a oraşului Cluj în perioada 1867–1900. Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, ser. Historia 17/1972. 2, sz. 55–70.
16 Egyed Ákos: Date în legătură cu dezvoltarea industriei mari pe teritoriul regiunii Cluj în a
doua jumătate a sec. XIX. In: Probleme de muzeografie. Cluj 1960. 260–269.
17 Csucsuja István: Istoria pădurilor din Transilvania 1848–1914. Cluj-Napoca 1998.153.
18 Vajda Lajos: Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Buk. 1981. 287–314.
19 Kővári László: Kolozsvár közgazdasági fejlődése, iránya és feltételei 1888-ban. Kv. 1889.
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A kolozsvári kamara kiérdemelte járulékait, mivel kiemelkedő közgazdasági szerepet
játszott a területéről származó ipari és mezőgazdasági termékek népszerűsítésében. Szokássá vált, hogy minden ősszel mintakiállítást rendeztek Kolozsváron az illető évad legsikeresebb árucikkeinek a bemutatására. Más erdélyi kiállításokon is részt vett a kamara,
például 1887-ben Désen és Erdőszentgyörgyön. Ezenkívül regionális kiállításokon is
szerepelt, Aradon, Temesváron és Zágrábban, valamint országos kiállításokon Székesfehérvárott, Szegeden és Budapesten. Nagy sikernek örvendtek a kolozsvári kamara termékei az 1896. évi millenniumi kiállításon Budapesten.20 A nemzetközi árukiállítások is elismerést hoztak, 1873-ban például Rajka Péter termékei díjat nyertek a bécsi kiállításon.
Ezenkívül a kolozsvári kamara áruit Köln, Anvers, Lemberg, Chicago kiállításain is bemutatta, a legjelentősebbnek azonban az 1900-ban rendezett párizsi kiállítás bizonyult.
A kolozsvári kamara állandó kapcsolatban állt a helyi szervezetekkel, mint a Kolozsvári Iparosok Egyesülete vagy a Kolozsvári Kereskedők Egyesülete. Legrendszeresebb
együttműködés az Erdélyi Gazdasági Egylettel alakult ki, és közösen vettek részt gazdasági tanácskozásokon a Nagyszebeni Gazdasági Egyesülettel, a Brassói Kereskedelmi és
Iparkamara képviselőivel, valamint más erdélyi szervezetekkel. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara tehát Erdély közgazdasági életének, társadalmi haladásának jelentős
tényezője volt.

20 Ürmössy Lajos: Kolozsvár kereskedelme és ipara története. Kv. 1898.

22

EME

Hruscsov Londonban és a fekete Pobeda autó Kolozsváron

Benk Samu

Hruscsov Londonban és a fekete Pobeda autó Kolozsváron

A

z 1956-os esztendő bővelkedett a nemzetközi közvélemény egészét lázba hozó
történésekben; gondoljunk csak a magyarországi forradalomra vagy az azzal
szinte egy időben kirobbant szuezi válságra. Már az év tavaszának volt a világsajtót bejáró, messze visszhangzó eseménye. Mindenekelőtt ilyennek bizonyult a szovjet
miniszterelnöknek, N. A. Bulganyinnak és a Szovjetunió Kommunista Pártja első titkárának, N. Sz. Hruscsovnak az angliai utazása. A szokatlanul hosszú ideig tartó vendégeskedésre április 18-a és 27-e között került sor, és azt a szovjet állam- és pártvezetés a
Sztálin halálát követő évek békevágyat hirdető nagy külpolitikai demonstrációjaként készítette elő, a részletekre is kiterjedő gondossággal szervezte meg. A békés együttélés elvének hangoztatásával együtt járt a katonai erőhatalom fitogtatása is. A látogatást előkészítő diplomaták és biztonsági szakemberek a szovjet repülőgépipar legújabb típusaival
szálltak le a londoni repülőtérre, s természetesen a küldöttek között volt a híres A. N.
Tupoljev akadémikus-mérnök is, a TU betűjelű repülőgép-típusok névadója. Maguk a
szovjet vezérférfiak tengeren érkeztek a brit fővárosba. A szovjet haditengerészet büszkesége, az Ordzsonikidze cirkáló két torpedóromboló kíséretében 1956. április 18-án érkezett meg Portsmouth kikötőjébe, röviddel azután, hogy a hajó fedélzetén megünnepelték
Hruscsov 62. születésnapját. A nemzetközi sajtó azt is világgá kürtölte, hogy már a cirkáló kikötése sem volt mindennapi. Miután a szovjet vendégeket a brit haditengerészet
ágyúlövésekkel üdvözölte, a szovjet vezérhajó kapitánya megköszönte a parti őrség tisztelgését, de udvariasan azt közölte a vendéglátókkal, hogy a kikötési manőverezést, révkalauz mellőzésével, maga kívánja irányítani. A nagy tengerészmúlttal rendelkező szigetországnak már ebből az apró, de mindenképpen szokatlan mozzanatból tudomásul kellett vennie, hogy a szovjet hadigépezet immáron a tengeren is állni kívánja a versenyt a
nyugati hatalmakkal.
A hajóról kiszálló szovjet vezetők vonattal folytatták útjukat a fővárosba, és Londonban elkezdődtek a tárgyalások az egy évvel korábban, 1955-ben W. Churchill örökébe
lépő A. Eden miniszterelnökkel és kormánya tagjaival. A fővárosi tárgyalásokat vidéki
látogatások követték, és azokon sok beszéd hangzott el. Hruscsov nem győzte hangoztatni egyrészt a szovjet vezetés nagy békevágyát, másrészt a szovjet nép hatalmas teremtőerejét és az élet minden területén megmutatkozó eredményeit. Beszédeit teletűzdelte
orosz közmondásokkal és lekerekített, tanulságos történetekkel. Így Birminghamben egy
fogadáson a szovjet dolgozók természetes eszét, hozzáértését és találékonyságát hozta
szóba. A hivatalos sajtótájékoztatók részleteket is közöltek a beszédből. „Nem tudom,
olvasták-e önök Leszkov orosz író Levsa című elbeszélését – tette fel a kérdést angol hallgatóinak a szovjet pártvezér. – Az író találóan jellemzi az angol mestereket, akik valamikor régen acélból egy bolhát készítettek természetes nagyságban, és a bolhát az orosz
cárnak ajándékozták. Az orosz cárt meglepte az angolok mesteri tudása, és megparancsolta: keressenek még jobb orosz mestereket, akik még tökéletesebb dolgot készítenek.
Rá is akadtak a tulai Levsára, aki vállalkozott erre. Vajon mit tett? Megpatkolta a bolhát,
és olyan finom munkát végzett, hogy csak nagyítóüvegen keresztül lehetett látni.”
A látogatás vasárnapján is folytatódott a vidékjárás. A hivatalos sajtótudósításban ezt
olvassuk: „London, április 22. – Oxford lakossága és diákjai után Windsor lakossága is
nagyon meleg fogadtatásban részesítette vasárnap délután N. A. Bulganyin és N. Sz.
Hruscsov elvtársakat.” A két szovjet vezető „70 percet töltött a windsori kastélyban II.
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Erzsébet angol királynő, férje, az edinburghi herceg és Sir Anthony Eden miniszterelnök
társaságában. Körülbelül 30 perces beszélgetés után Bulganyin elvtárs átadta az angol
uralkodónőnek a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének üzenetét. Ezt követően Bulganyin és Hruscsov elvtársnak megmutatták a kastély legfontosabb termeit.”
Amikor a látogatást követő napon a kolozsvári helyi pártlap, az Igazság hasábjain olvastam a windsori kastélyban történteket, igazán nem foglalkoztatott a kérdés, hogy az
említett 30 percben vajon miről beszélgethetett az angol királynő szovjet vendégeivel. De
a nap elmúltával, éjfél után az élet erre a kérdésre is valamelyes válasszal szolgált.
Akkoriban Kolozsváron a Tordai út 35. szám alatt egy földszintes kertes családi ház
végéhez épített, 14 négyzetméter alapterületű szobából, belépőből és fürdőszobából álló
garzonlakásban éltem feleségemmel és másfél éves kisfiammal. Már álomba merültünk,
amikor hosszan tartó csengő riasztott fel. Kis lakásunknak nem volt külön csengője, hanem a tulajdonos előszobájából a falon keresztül hallhattuk, hogy valakinek nagyon sürgős a kapun való bejutás. Gondoltuk, bizonyára a háziakat keresik, s próbáltunk visszaaludni. De a csengő tovább berregett, háziasszonyunk agglegény fia végül is kiment a
kapuhoz, és meglepetésünkre hamarosan lakásunk ablakát kopogtatva közölte, hogy engem keresnek. Ágyból kiugorva, pizsamámra gyorsan télikabátot öltöttem, és a kapuhoz
siettem. Ott egy bőrkabátos úr (elvtárs) állott, mögötte az útszélen veszteglő fekete Pobeda autóból kiszállva a Bolyai Tudományegyetem rektori hivatalának a főtitkára, Gellért
István megnyugtatóan integetett felém, hogy nincs semmi baj, a bőrkabátos pedig behízelgő hangon közölte, hogy csak a rektori hivatalba kell velük mennem, gyorsan öltözzem fel, és üljek be az autóba. Járatosak lévén az akkori idők éjszakai kapucsengetéseinek
a folklórjában, elképzelhető, hogy feleségemtől milyen megnyugtató szavakkal köszöntem el.
A gépkocsi gyorsan a sétatéri rektori hivatal elé hajtott, és én a bőrkabátos meg az
egyetemi főtitkár társaságában az irodába léptem, ahol az egyetem rektora, Bányai László és a kolozsvári állambiztonsági hivatal (a Securitate) főnöke fotelbe ültetett, és minden
bevezetés nélkül azt a kérdést szegezték nekem, hogy ismerem-e az angol királyi ház
Kolozsváron élő rokonait. A kérdés meglepett, s most, több mint fél évszázad múltával
nehezen tudom felidézni válaszomat. Bizonyára azt felelhettem, hogy közülük egyet sem
ismerek személyesen, magáról a rokonság tényéről azonban több mindent mesélhetek. A
kérdés fontosságát abból is láttam, hogy amint megszólaltam, mind a rektor, mind a két
állambiztonsági tiszt azonnal jegyzetelni kezdett. Elmondtam, hogy II. Erzsébet angol
királynő egyik ősanyja erdélyi grófnő volt, Rhédey Klaudiának hívták, „világszép” nő
hírében állott. A Kis-Küküllő mentén, Erdőszentgyörgyön született, apja Rhédey László
volt, anyja Inczédy Ágnes. Feleségül ment Sándor württembergi uralkodóherceghez. Az
ebből a házasságból született Franz nevű fiúgyermek lett aztán a dédnagyapja II. Erzsébetnek. A Rhédey család fiúágon a XIX. század végén kihalt, de leányági utódok fennmaradtak, hasonlóképpen élnek az Inczédy grófi család révén Klaudia anyjának az erdélyi
rokonai is. Gyorsan hozzátettem, hogy minderről részletesen tájékozódni lehet a Gothai
Almanach című családtörténeti évkönyv köteteiből, melyek megtalálhatók a kolozsvári
egyetemi könyvtárban is. Erre a történész végzettségű rektor közbeszólt, mondván, hogy
ezt ő is jól tudja, de mihamarabb soroljam fel név szerint, hogy kik élnek ma is itt városunkban. Csak azt felelhettem, hogy az általam ismert arisztokratáktól, Huszár Pálnétól
és húgától, Nemes Saroltától meg a Jósika leányoktól többször hallottam, hogy 1936-ban,
VI. György angol király koronázásakor a felsorakoztatott családtagok menetében igen
előkelő hely illette meg az Erdélyből meghívott arisztokratákat. Neveket nem tudtam.
Azt azonban elmondtam, hogy I. Ferdinánd román király felesége, Mária királyné is a
Windsor-házból származott. Gyermekéveimet Kis-Küküllő menti református parókián
töltve sokszor hallhattam arról is, hogy a román királyné élénken ápolta ősanyjának,
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Rhédey Klaudiának az emlékét, támogatta az erdőszentgyörgyi református templom és a
Rhédey család kriptájának a restaurálását. Felkereste a család egykori kastélyát, találkozott az új tulajdonossal, aki annak a Schuller Rudolfnak volt az apja, aki 1948-ig (a tanügyi reformig) a Bolyai Tudományegyetem francia tanszékének volt a tanársegédje, onnani eltávolítása után gépírással keresi kenyerét a bőrklinikán.
Az elmondottakat szorgalmasan jegyzetelő urak (elvtársak) megköszönték információimat, szólították a sofőrt az előszobából, hogy vigyen vissza lakásomra.
Hazaérve alvásról már szó sem lehetett, alvó gyermekünk ágya mellett feleségemmel
azon tanakodtunk, hogy vasárnap mi történhetett Windsorban, aminek következtében
feltűnően rövid idő múltával az én személyem került a híres hírszerző szervek érdeklődési körébe.
Feltevésünk szerint az angol királynő kabinetirodája gondosan előkészítette a szovjet
vezetők fogadását, és sorra vette azokat a kérdéseket, amelyek szőnyegre kerülhetnek a
félórásra tervezett beszélgetés idején, és témafelvetést kezdeményezhetett. Így már eleve
megfogalmazódhatott az a kérdés, hogy a szovjet érdekzónában elhelyezkedő Románia
egyik tartományában, Erdélyben a királynőnek rokonai élnek, akikről az uralkodó udvarának hosszú ideje nincsenek értesülései. Hruscsovot és Bulganyint bizonyára meglepetésként érhette a nem várt kérdés, minthogy a hírszerzésben nagy tapasztalatú szovjet
szakértők nem számoltak a beszélgetés ilyen fordulatával, s feltevésünk szerint meglepetésükben a vendégek a királynői kérdésre csak ígérettel válaszolhattak, azzal, hogy utánanéznek az ügynek, és mihamarabb érdemben felelnek.
A bizonyára megpirongatott szovjet kíséret már a windsori fogadás napján munkához láthatott: a londoni szovjet nagykövetség mozgásba hozhatta a moszkvai illetékes
szolgálatokat, ezek nyomban megkereshették a bukarestieket, innen a kolozsvári titkosszolgálati főnököt riaszthatták, aki éjnek évadján kérhetett sürgős találkozót a magyar
egyetem rektorától, ő lévén az illetékes a szakmai eligazításra. Bányai László egyetemi
rektor mint az akadémiai Történettudományi Intézet aligazgatója hivatali felettesem volt,
és hirtelenjében én juthattam az eszébe. Nem lévén jobb ötlete, az ugyancsak riadóztatott
Gellért István egyetemi főtitkárt a Securitate gépkocsijával értem küldték.
Visszatekintve a történtekre, akár még ma is félelmetesnek mondhatom, hogy London – Moszkva – Bukarest – Kolozsvár között órák alatt olyan információs kapcsolat
jöhetett létre, melynek egyik végén az akkori világ hatalmasai, a másikon pedig az én
parányiságom állott.
Arról már nem értesültem, hogy a román hatóságok a továbbiakban miképpen göngyölték fel a Szász-Coburg-Gotha-házból származó II. Erzsébet erdélyi rokonságát. Az is
csak később vált számomra világossá, hogy 1917-ben, az első világháború németellenes
mozgalmaival azonosulva az angol dinasztia német családi nevét Windsorra változtatta.
Hazatérőben, a gépkocsiban a sofőr mellett elhelyezkedő titkosszolgálati tiszt (aki
előzőleg értem jött) figyelmeztetett, hogy az éj leple alatt történtekről senkinek sem szabad beszélnem. Szót fogadtam. Így történt, hogy másnap reggel a Történettudományi
Intézetben, kutatótársamnak, az ezzel a kötettel ünnepelt Egyed Ákosnak sem számoltam be világtörténelminek semmiképpen sem nevezhető, de a XX. század közepét jól
jellemző kalandomról.
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A karatnai református anyaegyházközség megalakulása
1744-ben

A

Székelyföldön a XIV. század elején számos plébániához két vagy több falu is tartozhatott, a falvak száma meghaladván a pápai tizedjegyzékekbe felvett plébániákét; a paphiány miatt az utóbbiakból plébániás falvak is kimaradhattak. Az azonos plébániához tartozó falvak némelyike idővel maga is plébániás faluvá, leányegyházközségből anyaegyházközséggé vált.
A XVI. századtól kezdve számos katolikus anyaegyházközség tagjai kisebb-nagyobb
számban a protestáns irányzatokhoz, az önálló anyaegyházközségi léthez elégtelen katolikusok pedig a legközelebbi anyaegyházközséghez csatlakoztak, miközben a protestáns
anyaegyházközségek némelyike is tovább osztódott.
Karatna, Al- és Felvolál a kézdiszéki Feltorjának a Torja vizén túli, Fehér vármegyéhez tartozó részei.1 Feltorja Pál nevű papja négyszer szerepel a pápai tizedjegyzékekben
(1332–1334).2
Karatna neve szláv eredetű: jelentése rövid mező vagy föld.3 A falu helyneveinek
többsége a legkorábbi oklevelek tanúsága szerint magyar.4 A Torja vize vízgyűjtő medencéjében a szlávok jelenlétére utaló helyneveket5 a tatárjárás (1241) után – bár a Torja vize
partjain élő ruténeket még 1324-ben kelt hiteles oklevelek is említik6 – az itt korábban
megtelepedett magyarok őrizték meg. A karatnai Telek nevű helyen az 1983-as régészeti
feltárások során – a magyarság korai jelenlétének tanújeleként – egy honfoglalás kori
vagy nem sokkal későbbi cserépbogrács-töredékre, a Torja vize jobb partján pedig egy
azonos korú, leletekben gazdag kunyhó maradványaira bukkantak.7
Feltorjának és részeinek egyházi helyzetét a kora újkorban a protestáns lakosok és a
katolikus Apor család összetűzései jellemezték, ugyanakkor az anya- és leányegyházközségek viszonya sem volt felhőtlen. Apor Péter szerint a karatnai templomot a családja
építtette, 1660-ban azonban a kálvinisták erőszakkal elvették: „Erexerat haec humillima
familia Aporiana templum aliud supra pagum Karatna Deo Eucharistico sacrum. Hac
relicta vidua – Juditha Imecs – templum supra Karatna anno 1660, ut in relatoriis apud
pie defunctum patruelem meum Stephanum vidi, ipso die Theophoriae sacro vi raptum,
sic: dum processio perrexisset ex templo All-Torjensi more solito ad sacrum hunc locum,
praelatumque fuisset vexillum quod avia mea curaverat, et cui nomen suum acu inpictum
1
2
3
4
5

6
7

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Bp. 1987. 201–202.
Monumenta Vaticana Hungariae. Series I. Tomus I. Bp. 1887. 105, 109, 116, 126.
Karácsonyi János: Orosz-szláv lakosok Erdélyben. Lugos é.n. 11.
SzOkl I. 55. 1349. IX. 19. Bydushyg = Büdöshegy; SzOkl VIII. 22–29. 1360. XI. 25. castrum
Balvanyos; SzOkl III. 13–15. 1360. XII. 31. castrum Balvanyos; SzOkl III. 15–20. 1364. III. 21.
Kuzberch = Közbérc stb.
Karatna határában 1693-ban az Oroszoklábja, 1747-ben és 1827-ben az Oroszok helynevet
említik. (Cs. Bogáts Dénes: Háromszéki helynevek. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Szerk. Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy 1929. 56, 61; NyIrK 1958/II.
215.) Altorján ma is él a Vocsina dűlőnév.
SzOkl I. 38–42. 1324. jan. 14.; 1324. febr. 5. A téves olvasat javítása: SzOkl VIII. 6–9. Tévesnek
tűnik a nézet, hogy a ruténeket a földesurak telepítették volna.
Székely Zoltán: Kora középkori települések a Székelyföldön. Veszprémi Történelmi Tár 1990/I.
3–19; Székely Zoltán: Pecenegii în sud-estul Transilvaniei. Aluta XVII–XVIII. 1985–86. 197–
210. Értékelésünk a leletek eredetéről és koráról eltér a Székely Zoltánétól.
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erat, calvinistae vi obviam ruentes, »non huc feres amplius Juditham Imecs«, et sic miseri
catholici in illis temporibus turbulentis et a devotione turbati et templo privati sunt.”8
Karatna reformátusai a XVIII. század első évtizedeiben egyre többször gondoltak a
különválásra, az 1744-ben sikerrel záruló folyamatot másfélszáz évvel később Szini János
kézdi református esperes így foglalta össze: „1744 előtt egy egyházközséget alkotott a
feltorjai a karatnaival, melyhez tartoztak a most is a feltorjaihoz tartozó leányegyházak
– diasporák –, Altorja, Felvolál, Felsőkaratna (az öszvesen egy meglehetős nagyságú területet elfoglaló, egymásból folyó községek). 1744-ben a karatnai módos nemességből
álló birtokosság külön papot kért és nyert, külön templomot épített, szóval külön egyházközséget alkotott.”9
Az új egyházközség megalakulásának részleteit tárja elénk az eklézsia levéltárában
fennmaradt irat: „A nemes Fejér vármegyei karatnai reformata nemes kis ecclesianak
felállíttatása, melly lött anno 1744. die 8. Julij, et ad perpetuam rei memoriam eodem
anno et die meg is írattatott e szerint:
Anno 1744. die 24 Junii a Generalis Szent Visitatio Dálnokban lévén, felső-torjai, de
nemes Fejér vármegyéhez tartozó Karatna, praegnantes ab rationes a felsőtorjai mater
ecclesiatól ratione cultus divini elszakadást, és így praedicator tartásra is különös facultást
impetrálván ott magának, a praedicatornak azon neo ecclesiaban lehető subsistentiajat
quo ad omnes circumstantias a Generalis Szent Visitatio bízta a venerabilis Kézdi tractus
dispositioja alá. Mellyhez képest ezen dolognak definitiojára tekintetes nemzetes curator
Albisi Baktsi István úr mellé e gremio sui tetszett a Szent Sedrianak tiszteletes kézdi esperest és dálnoki praedicator Albisi Wass Gábor urunkot, notarius Keresztes Péter
felsőcsernátoni, Csávási Sámuel kézdivásárhellyi, Vásárhellyi K. Miklós martonfalvi és
felsőcsernátoni Mihács Ferenc albisi praedicator urainkot eő kegyelmeket exmittálni,
hogy eő kegyelmek ad faciem loci elmenvén istenes dispositiot tégyenek, melly exmissio
szerint elmenvén eő kegyelmek in anno praespecificato die 8 Julij és a karatnai incolakot
convocáltatván, ibi in loco a praedicator subsistálhatását és egyéb dologról is ex consensu
partis uniusque a determinatio e szerint lött:
1. Ami a parochialis fundust illeti, nem lehete ugyan akkor determinalniok arról, de
unanimiter fogadnák, hogy sub decursu anni praesenti mind illendő parochialis jószágot
excindálnak, mind penig arra megkívántatható szükséges épületeket felállítanak.
2. Az ősz és tavasz kalongyabeli bér iránt lejendő adakozásokot magok nomináltatások
által így adák elő eő kegyelmek:
Donát Mihály uram
Kun Mihály uram
Bartok István uram
Bartok János uram
Bodó András uram
Bodó Ferenc uram senior
Bodó Elek uram
Illyés Tamás uram
Kun Farkasné aszszonyom
8
9
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őszt – gelimas
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

5
5
5
5
5
5
5
5
5

tavaszt – gelimas
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-”-”-

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Apor Péter: Lusus mundi. In: Altorjai br. Apor Péter munkái. Kiad. Kazinczy Gábor. (MHHS
11.) Pest 1863. 15. A Lusust Apor 1725 és 1736 között írta. Imecs Judit Apor Péter nagyanyja
volt.
Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, az Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltára
(a továbbiakban: FőkonzLvt) 129/1887, a jelentés kelte 1887. január 16.; Karatnai Ref. Egyházközség levéltára (KaratnaEhkLvt), Felsőbb rendeletek könyve 1827–1923. p. 136. (1846). (A
továbbiakban: Felsőbb rendeletek) Ezúton köszönjük meg Sipos Gábor levéltárosnak a fénymásolatok elkészítését.
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Bodó Péter uram senior
-”-”5
-”-”5
Bodó Moses uram
-”-”5
-”-”5
Bodó István uram
-”-”5
-”-”5
Bodó Péter uram junior
-”-”5
-”-”5
Bodó Mátyás uram
-”-”5
-”-”5
Bodó Ferencz uram
-”-”5
-”-”5
Czerjék Antal uram
-”-”5
-"-"5
Hamar Péter uram
-”-”3
-”-”3
Hamar Lőrincz uram
-”-”3
-”-”3
Erdő András uram
-”-”3
-”-”3
Incze Mihály
-”-”3
-”-”3
Tőlcséres János
Oszporat id est denarios 6
Mihály András
Oszporat
Bodó Gergelyné
Oszporat
Küs Anna
Oszporat
Incze Mátyásné
Oszporat
perpetualiter ígérének.
3. Szántóföldeket is minden fordulóra szabad jó akarattyokból három-három köböl
férejet ígérének jure perpetuo.
4. Hogy minden béradó ember pro virili edgy edgy tereh fát küld vagy viszen, erre is
ultro kötelezék magokot eő kegyelmek.
5. Az halottak eltemettetése után járandó fizetésben comportállyák eő kegyelmek
magokot az eddig practizált usushoz.
6. Keresztelő tyúkkal is tartoznak secundum usum ab olim in ecclesiis nostris
receptum.
7. Copulatioért a béradó emberek két-két sustákkal tartoznak.
8. Mivel gyermekek taníttatása is megkívántatik, azert didactrummal tartoznak a
szülék.
9. A templomnak repeto igyekezettel való építésire is eő kegyelmek köteleztetnek, és
mikor Isten eő kegyelmeket arra segíti, hogy a templomban székeket építsenek, azt közből építsék, és senki magának privatumot ne arrogállyon, hanem az sessiok in utroque
sexu közök legyenek, a mint már a méltóságos suprema curatela és a Generalis Szent
Visitatio is elvégezte. Az úr asztalához való felmenetelben penig és lejövetelben, úgy az
Isten házából való kijövetelben is szép istenes és atyafiságos harmoniat observállyanak,
non posthabita ratione aetatis et virtutum.
10. A megyebíróságban meg hagyatik junior Bodó Ferenc uram, consistoroknak
penig eő kegyelme mellé surrogáltatnak Kun Mihály, Donát Mihály, Illyés Tamás és
Bartok János uraimék eő kegyelmek, aedituusnak penig deputáltaték Bálint István, és
akik eő kegyelmek közzül az ecclesiahoz hüttel kötelesek nem voltak, homagiumoknak
depositiojával kötelezteték, mint hogy penig ezekre a positiokra ezen nemes ecclesiaba…”.10 (Itt a lap elszakadt: az eklézsia alapító okmánya és alaptörvénye további részét
csak töredékesen ismerjük.)
A karatnai egyházközség megalakulása az Apor családot is érintette, főként az említett templom okán, ezért az idős emlékiratíró főúr kancellistákat fogadott, akik a július
8-án egybegyűlt alapító közgyűlésen bejelentették tiltakozását:
„Anno 1744 die 8 Julij nekünk aláb subscribálandó személlyeknek parancsolván méltóságos liber baro all torjai Apor Péter úr eő nagysága, hogy mennénk nemes Fejér vár-

10 KaratnaEhkLvt, 6. jelzet. Az irat a kézdi egyházmegye egyházközségeinek 1826-ban készült
levéltári leltárában is szerepel (FőkonzLvt 119/1826). Az alapító családfőkkel mint személyes
patrónusokkal és jobbágyokkal találkozunk a karatnai egyházi iratokban.
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megyében Karatnára, és az ottan öszvegyűlt böcsülletes achatolicus praedicatorok előtt
contradicálnánk és protestálnánk illyen okon:
1mo Az mint eő nagysága értette, arra a végre gyűltek az meg írt hellyre, ugyan az meg
írt böcsülletes praedicatorok, hogy az karatnai kápolnába praedicatort rendellyenek, holott is ember emlékezetétől fogva bévött usus volt, hogy possessorok híre s akarattya ellen
azt ne cselekedhessék, az titulált méltóságos úr eő nagysága pediglen az meg írt Karatnán
fő possessornak tartya magát.
2do Hogy az karatnai kápolnából parochialis ecclesiát csinállyanak, holott azon kápolna quondam csak privata capellanak építtetett volt, et quod majus, az méltóságos all torjai Aporok fundussán.
Mü ezért engedelmeskedvén az titulált méltóságos urunk eő nagysága parancsolattyának, tartozó kötelességünk szerént elmentünk az megírt nemes Fejér vármegyében
Karatnára nemzetes Karatnai Bodo Ferenc uram házához, és ottan találván az fennebb
megírt böcsülletes praedicatorokot esperestyekkel, tiszteletes Vas Miklós [recte Gábor]
urammal edgyütt, bémentünk az házba, és az fennebb megírt okokra és punctumokra
való nézve a titulált méltóságos liber baro all torjai Apor Péter úr eő nagysága az egész all
torjai méltóságos Apor familia képekben mü általlunk contradicála, hogy az megírt kápolnához praedicatort tehessenek, annál inkább a privata capellabul parochialis ecclesiát
csinálhassanak, s protestál is eő nagysága mü általlunk, hogy ide hátrább ha valami non
putaram talállya törvényes úton az böcsülletes Praedicatorokot, sibi ads…
Melly contradictiora és protestatiora tiszteletes Vas Miklós úr a böcsülletes praedicatorok képekben úgy felele: Nem tudtuk az fennebb megírt usust és rendtartást, különben magam mentem volna eő nagyságához, hogy eő nagysága méltóztatott volna úri
gratiaját mutatni és ezen gyülekezetünkben megjelenni, de az iránt talán bízunk, hogy eő
nagysága megenged, s kérjük is eő nagyságát, hogy eő nagyságát nem requiráltuk mint
fő possessort, ami pediglen a kápolnának proprietássát illeti, azt mü most nem ruminállyuk, hanem csak éppen az böcsülletes karatnai praedicator sustentatiojára valót rendelünk, minthogy arra exmittáltattunk, különben is az megírt kápolna ennek előtte is
tőllünk bírattatott, s reméllyük, hogy ezután is mü fogjuk bírni, s az méltóságos úr eő
nagysága gratiajahoz is bízunk, hogy ezen mostani gyülekezetünkben nem fog eő nagysága turbálni, sőt oltalmazni fog eő nagysága, melyről alább subscribálandó személlyek
attestálunk fide nostra mediante.
Bodo Gergely Kézdi széki all Torjai nemes személy manu propria + P. H. és Csobot
Simon Kézdi széki all torjai primipillus manu propria.”11
Apor Péter tiltakozásának következményeit nem ismerjük, az új egyházközség háborítatlanul élt a következő évtizedekben.
Karatna különválásának előzményei is voltak. A feltorjai anyaegyházközség 1726ban Feltorjai, Karatnai és Felvoláli eklézsiának nevezte magát.12 Kisebbik harangján az
ANNO 1731 CURAVIT FIERI REFORMATA FEL TORJENSIS ECCLESIA. HENRICUS
LAMP CORONENSIS felirat olvasható, az 1750-ben öntött harang felirata azonban már
jelzi a szakadást: Anno . Curavit in Laudem Dei Ecclesia Reformata Fel Torja. Fels Karathna, Cum Fels Volal.13 A karatnai anyaegyházközség 25 alapító tag11 ROLKmIg, fond 317, az altorjai Apor család iratai. Nr. 11, 33. sz. irat. Ezúton köszönjük Csáki
Árpád sepsiszentgyörgyi történésznek az irat digitális fényképét.
12 Tüdős S. Kinga: A feltorjai református egyház jegyzőkönyve – 1801–1873. ACTA 1997/II. Sepsiszentgyörgy 1998. (A protocollumot a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtára őrzi, jelzete I/13. A továbbiakban: Feltorjai Jk.) Ezúton köszönjük meg Tüdős S. Kingának
az eredetiről készített fénymásolatot. A továbbiakban az eredeti lapszámozást idézzük, ez esetben 5. lap.
13 Feltorjai Jk. p. 1.
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ja tehát többnyire alsókaratnai volt, az alvoláli reformátusok sem egyik, sem másik eklézsiához de jure nem tartoztak, de a XVIII–XIX. századi források szerint néhányuk már
kezdettől fogva ehhez az új egyházközséghez csatlakozott,14 a XIX. század utolsó harmadában pedig néhány felsőkaratnai is.15
A feltorjai és a karatnai reformátusok között a feltorjai anyaegyházközségen belül
felmerült ellentéteket Albisi idősbik Bakcsi István, a Kézdi tractus curatora 1740. április
10-én jelezte a Főkonzisztóriumnak: „3tio. Illyen dificultas is vagyon, hogy a felső torjai
ecclesia székelségből és vármegyéből állván a vármegyei megyebíró a curatoratus
dispositiojától függeni nem akar, az ecclesia dolga penig edgyik megyebírónak a másiknak akarattya nélkül nem folyhat, erről is akartam excellentiatokot s nagyságtokat informálni és alázatosan választ várni.”16
A karatnai leányegyházközség kiválásának közvetlen oka, családi emlékezet szerint, a
két altorjai eredetű, lófőből lett karatnai nemesi nemzetség tagjai – egyfelől Karatnai
Bodó Mózes, Bodó István, Bodó Bernát, ifj. Bodó Ferenc (és Kun Mihály), másfelől
Karatnai Könczei Gergely és Könczei Elek – között 1740. június 11-én a feltorjai templomba való bemenetel és kijövetel, valamint az úrvacsorához való járulás elsőbbségéért
megindult vetélkedés volt. A papi szék úgy ítélt, hogy a Könczeiek járuljanak előbb az
úrvacsorához, mert sokan lévén épp betöltik az úrvacsora-osztó helyet. A Bodók fellebbeztek, de a Generális Szék megerősítette az ítéletet és 200 forint büntetés terhe mellett
arra utasította a fellebbezőket, hogy ahhoz tartsák magukat. Válaszul a Bodó és a Kun
családok a feltorjai templomtól és eklézsiától való elszakadásra határozták el magukat,
külön papot és tanítót kértek, de akkor még nem kaptak. A történetet Altorjai Csoboth
János kivonatolta régi iratokból.17 (Ennek az esetnek a tanulságai sugallhatták a karatnai
anyaegyházközség alapítólevelének 9. pontját.) A vetélkedés két hónappal Baktsi István
jelentésének kelte után kezdődött: az ellentét eleve a vármegyei részről való, Bodó nemzetségbeli megyebíró és a feltorjai székelyeket maguk mögött tudó Könczeiek között feszülhetett. Jellemző, hogy a XVIII. század végétől kezdve jó néhány Könczeit is a karatnai
anyaegyházközség kebelében találunk.18
Az 1736-béli feltorjai vizitáció jegyzőkönyve szerint a karatnai gyülekezet iratait,
énekeskönyvét, templomi textíliáit, szertartási eszközeit és készpénzét akkor még a
feltorjai eklézsia ládájában tartották. A karatnai anyaegyházközség először 1756-ban említett ládája az 1826-os, 1850-es és az 1898-as számbavételkor is megvolt.19 Az esperesi
vizitációk jegyzőkönyve szerint a feltorjai anyaegyházközség javai már 1744 előtt is részben a feltorjai, részben a karatnai templom tulajdonát képezték és fenntartását szolgálták, némelyiket pedig kizárólag a karatnai templomban 1744 előtt rendszeresen megtartott istentiszteleteken használták: „1736. jan 24. Az karatnai templomhoz való három
14 KaratnaEhkLvt, Karatnai vizitációk 1756–1885. c. jegyzőkönyv, f. 44r (1790–1795), f. 23v
(1856); 1744. VII. 8.; 1822. III. 4. jelzet nélküli iratban.
15 KaratnaEhkLvt, Felsőbb rendeletek p. 153 (1866).
16 FőkonzLvt 11/1740. A válaszlevél fogalmazványa nem maradt fenn.
17 A. Csoboth János irathagyatéka Csoboth Zita tulajdonában Budapesten, fénymásolata a szerzőnél. Ezúton köszönjük meg Csoboth Zitának az irathagyatékba való betekintés engedélyezését. Könczei Gergely korábban is előfordul (1728. VIII. 8. Gregorium Könczei de Karatna.
MOL, P 1995, Mikó cs. lvt.). Könczei Gergely, Gábor, Sámuel, Ferenc, József, Lajos és András
néhai idősb Karatnai Könczei Mihály fiai voltak (1740. II. 13. MOL, P 672, Cserei cs. lvt.). A
Könczeiek a XVIII. században a templomba, a diadalív lábainál lévő temető-boltocskákba,
később a feltorjai templomerődbeli cinterembe temetkeztek (Feltorjai Jk. p. 7. 1801).
18 KaratnaEhkLvt, Karatnai vizitációk, f. 11r (1762), 43v (1785), 31r (1810), 51r (1845), 51v (1846),
54r (1852), 54v (1853), 24r, 55r–55v (1855–1856), 63v (1870), 64v (1872), 65r (1873); Felsőbb
rendeletek p. 86 (1850).
19 KaratnaEhkLvt, Protocollum I. p. 10–11, 42–43; Protocollum II. Számozatlan lapok.
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sing egyszer ványolt kék posztó. Azon templomhoz való egy szakadozott Graduál
Impressum. Az karatnai, fejér kötéses és vége varrott tisztességes abrosz nemzetes
Könczei Ferencné asszony Benkő Clara asszony collatuma. … Sylvae – Vagyon ezen
ecclesiának egy darab tilalmas erdeje vicinitássában az felsőtorjai tilalmas erdő, item más
az Bodika nevű helyben az alsó templom számára való vicinitássában az karatnai tilalmas
erdő, ab altera az felsővoláli határ.”20 A feltorjai templom erdeje Kézdiszékben, az alsó,
tehát a karatnai templomnak adományozott Bódika nevű erdő Fehér vármegyében feküdt, bizonyítva, hogy Karatna és a két Volál, talán nem is csak egyházigazgatási szempontból, valaha valóban Feltorja Fehér vármegyében lévő része lehetett.21 (A háromszéki
falvak által az eklézsia szükségleteire kiszakított erdőkről az 1655. évi kolozsvári országgyűlés kimondta, hogy azok továbbra is a faluközösség tulajdonát képezik, de minden
jövedelmük a templom építésére fordítandó.22)
A karatnai templom javaiért 1744 előtt a feltorjai eklézsia karatnai megyebírája és
egyházfia felelt, ami a karatnai gyülekezetnek a feltorjaitól való különválását és a két
anyaegyházközség közötti osztozkodást egyaránt megkönnyítette. A karatnai református
anyaegyházközség egy évvel megalakulása után kezdeményezte a javak megosztását, kérelemmel fordult a Désen ülésező országos zsinathoz:
„A Generalis Szent Synodushoz alázatos instantiaja a karatnai ujj ekklésia igaz tagjainak.
Tiszteletes püspök urunkhoz úgy a Szent Generalishoz alázatos instantiaja a karatnai
ujj ekklesiának.
Tiszteletes Püspök urunk és Tiszteletes Szent Generalis!
Nagy alázatossan folyamodtunk Atyai kegyes indulattyuk kinyerése végett, illyen
okokon lévén praetensionk a feltorjai templomhoz és hozzá tartozandó alkalmatosságokhoz, úgy mint:
1mo A templomot nem régen együtt ujjítottuk meg, a nagyobbik harangot együtt öntettük meg.
2do Az ecclesia házát több épületekkel és körülötte való kertekkel együtt építettük.
3io Az úr asztalára való három ezüst pohárokból, tányérokból, szőnyegekből, abroszokból, keszkenyőkből és ón palatzkokból részt kívánunk.
4to Hasonlóképpen az ekklézsia pénzéből is, mivel ez előtt oskola mesterünknek adatott bérből kezdődött, melyben mi is úgy fizettünk, mint a mostani feltorjai ekklézsiának
tagjai.
5to Mint hogy a mi mostani templomunk egész ruinában volt, és ő kegyelmek minket
teljességgel nem segítettek, azért azt kívánnyuk hogy őkegyelmek a mi templomunk körül ne temetkezzenek, mivel a templom körül lévén temető hellyünk, sok kerteléssel kerítettük bé nagy munkával, őkegyelmek egy karó kertet sem tétettek velünk együtt, ha
őkegyelmekkel köz lészen temető hellyünk, őkegyelmek miatt pusztává tétetik templomunk és temető hellyünk, mely nékünk gyalázat lenne, mely szerint meg nem engedhettjük, hogy velünk temetkezzenek, mi látat is volna, hogy halottat egy faluból másban
vigyék temetni.
6to Ezt is hátra nem hagyhattjuk: vagyon Bodika nevű tilalmas erdő, mely eleitől fogva mostani templomunk számára tartatott és abból építtetett, kíványuk alázatossággal a
Szent Generalistól, ezután se szakasztassék el, még nagy részin építtetendő templomunk20 A Kézdi Ref. Egyházmegye levéltára, Vizitációs jegyzőkönyvek II. f. 59–61. Ezúton köszönjük
meg Csáki Árpádnak a rendelkezésünkre bocsátott jegyzőkönyv-részleteket. Az egyszer ványolt posztó szebeni vagy brassai, egy sing durván 60 cm.
21 Lásd az 1. jegyzetnél.
22 Imreh István: A törvényhozó székely falu. Buk. 1983. 101.
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tól, hadd viselhessük jó gondját, amint eddig is csak mi viseltük, hogy el ne pusztullyon,
hadd legyen templomunk építtésére alkalmatos fánk.
7mo Vagyon templomunkhoz isteni indulatból adatott kis harang, mellyet őkegyelmek
el akart tőllünk venni, azért méltoztassék a Szent Generalis parancsolni iránta, hadd maradjon meg templomunknál, ne légyünk éppen harang nélkül, mivel oly véggel adatott,
hogy mindenkor templomunknál légyen, ezért egyikünk sem fizetett.
Mind ezek kénszerítettek minket, hogy a mostani Szent Generalist alázatos
instantiánkkal megtalállyuk, kérjük is nagy reménkedéssel, illyen istenes és gyámoltalan
dolgainkban kegyes szemekkel tekintsék meg bajos igyünköt, és méltóztassanak minket
kívánságainkban megvigasztalni, atyai indulatból eligazítván fennforgó bajainkat, mely
kegyes munkájokat a juhoknak nagy Pásztora, tiszteletes püspök urunknak és a Szent
Generalis hív tagjainak bővséges ajándékokkal jutalmaztassa meg, és fejenként állandó
egésséges élettel szeresse. Mi is a karatnai ujj ekklézsiának egyigyű tagjai háládatossággal
megköszönni el nem mulattyuk. A Szent Generalisnak segítségét szívesen elvárván.”
A válasz nem késett: „Resolutio. A Szent Generalis Synodus mind a karatnai kicsin
ekklézsiának instantiáját és praetensioját, mind penig a feltorjai szent ecclesiának arra
tött resolutioját látta, megolvasta és intime rumorálta. De a két ecclesia között való
controversiat nem decidálhatta, personalis comparitiot kívánván, et quidem in facie loci
a dolognak állapottya, melyhez képest azon controversianak eligazítására exmittáltuk a
tiszteletes kézdi reformatus tractus senior Vas Gábor atyánkfiát őkegyelmét olly mandatummal, hogy mentől hamarébb a kézdi tractus curatort őkegyelmét három tiszteletes
assessor atyafiakkal együtt maga mellé vévén, in facie sedis juxta exigentiam justitiae
igazítsa el.
Extradata e Sancti Synodo Generali die 29 Junij 1745 in Deés celebrata
per Johannem Pelsőczi Sanctae Synodi Generalis Juratum Notarium manu
scripta.”23
A karatnai református eklézsia nagyrészt székely mintára szerveződött, sikeresen
védte érdekeit a feltorjaival szemben, és a következő századokban is önálló egyházközségként élt.

23 KaratnaEhkLvt, jelzete 5 b, 1.
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Háromszék részvétele az osztrák–török háborúban
(1788–1791)1

A

usztria 1788-ban háborúba keveredett Törökországgal azzal a szándékkal, hogy
növelje befolyását a Balkánon, és visszaszerezze elveszített szerbiai és havasalföldi területeit. A háborút tulajdonképpen Oroszország kezdeményezte, s minthogy
érdekei egybeestek az osztrákokéval, közösen gondolták megvívni harcukat a török birodalommal. A hadüzenetre 1788. február 9-én került sor. Az osztrák és magyar csapatok
megszállták a határvonalat Horvátország nyugati részétől egészen Galíciáig.
Háromszéknek az 1788–1791-es háborúban való részvételéről indokolt szólni nemcsak azért, mert lakossága mindenféle szempontból – katonaállítás, ellátás, de a hadi
munkálatokkal is – támogatta a harcok sikerét, hanem azért is, mert az áldozatvállalást
illetően az itteniek bizonyos hadszínterek közelsége miatt (ojtozi, bodzai, ósánci, tömösi
szoros) lényegesen többet tettek a háborús terhek felvállalásából, mint távolabb élő nemzettársaik. Háromszék háborús részvétele kiemelt fontosságú volt annak köszönhetően
is, hogy területe 1764-től határőrvidék lévén, két reguláris katonai alakulatnak biztosított
szálláshelyet: a sepsiszentgyörgyi központú székely huszárezrednek és a kézdivásárhelyi
II. székely gyalogezrednek. A szabad székelyek mellett, akik már amúgy is határőr-katonai feladatokat láttak el, a haderő további bővítésének lehetőségei a jobbágy lakosságot
érintették. A háború kezdetén a toborzás az önkéntesség elvére épült, és a katonajelöltek
a székely határőrség létszámát gyarapították. Később az újoncozás már nélkülözött mindenféle önakaratot, hivatalosan megszabott személykeretet kellett teljesíteni, s minthogy
akinek szándékában állott, már előbb feliratkozott katonának, ez esetben csak az erőszak
vezethetett eredményre. Az így elfogott katonajelöltek sorsa is kedvezőtlenebbül alakult
önként vállaló társaikénál, őket már nem a székely haderő kötelékeibe helyezték, hanem
oda irányították, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk.
A hadüzenet után, 1788 kora tavaszán az Al-Duna mentén nyomban megkezdődtek
a harci cselekmények.2 Az osztrák hadvezetés, hogy megóvja birodalma területeit a török
pusztításoktól, az Adriai-tengertől egészen a Dnyeszterig elaprózva kordonszerűen állította fel hadseregét. Ezzel a teljesen ésszerűtlen intézkedéssel a hatékony védekezés célját
nem érhették el. A mintegy 1500 km hosszú, de keskeny védővonalat az ellenség első
komolyabb támadása áttörhette, és ellenállás nélkül nyomulhatott volna előre. Ilyen körülmények között érthető, hogy az első hadjárati év az osztrák fegyvereknek több balsikert, mint dicsőséget hozott.3
Az Erdély határán felvonuló hadtest kitűzött célja az volt, hogy a tőle északra lévő
galíciai hadsereggel és a szövetséges orosz haderő egyik részével együtt Moldván és Havasalföldön keresztül Vidinig nyomuljon. Mivel ez a haditerv csak papíron szerepelt így,
az erdélyi csapatok megbízatása is védő jellegűvé vált. Az erdélyi határszorosok védelme
a látszat ellenére nehéz feladatnak bizonyult. A határátkelőkön, illetőleg hágókon átvezető lovas vagy kocsiutak – a téli időszak kivételével, amikor hasznavehetetlenek voltak –
igen gyengének minősíthetőek, ennél egy fokkal csak a bodzai és tömösi szorosban lehe1
2
3

A Román Hadtörténeti Múzeum Évkönyvében (Buletinul Militar National) 2003. Partea II.
188–194. megjelent tanulmány bővített változata.
Rédvay István: II. József török háborúja (1788–1790). HK 1942. 180.
Rédvay István: Az erdélyi szorosok védelme 1788-ban. HK 1939. 230–231.

35

EME

Cserey Zoltán

tett jobban közlekedni. A Keleti-Kárpátok szorosait és a számtalan gyalogösvényt könynyen meg lehetett kerülni, védelmük ezért veszélyes és nehéz feladatnak tűnt, különösen
akkor, ha számba vesszük azt is, hogy ennek a kornak a török hadserege az előnyomulásban nem ismert akadályt. Szükség esetén a lovasság hágóvassal a legmeredekebb sziklás
hegycsúcsokat is megmászva került az ellenség hátába. Mindezek tudatában a szorosok
védelmének legtermészetesebb módja az lett volna, ha azokat csak kisebb erőkkel szállják
meg, és a hadtest zöme ezek mögött több csoportban vagy egy központi állásban elhelyezkedve támogatja az elöl lévő egységeket. Az a haditerv azonban, amely a török betöréstől való félelem miatt hosszú és keskeny arcvonalra nyújtotta szét az osztrák–magyar
hadsereget, az erdélyi hadtest esetében is érvényre jutott.4
A háború sikere érdekében a Portánál felvetődött az a terv, hogy megkísérlik fegyveres erővel megvalósítani a független magyar királyságot nemzeti királlyal az élen, és az
önálló erdélyi fejedelemséget szintén nemzeti fejedelem vezetésével. Ennek a tervnek a
valóra váltásában a Portának megvolt a maga elképzelése, a Bethlen család valamelyik
leszármazottját vélték a legalkalmasabbnak a fejedelmi tisztség betöltésére.5
A törökök tervei szerint először Erdélyben kellett volna sikerre vinni elgondolásaikat,
utána pedig Magyarország következhetett volna. Hogy ebből nem lett semmi, bár a havasalföldi vajdának örökös fejedelemséget ígértek, annak tulajdonítható, hogy sem a vajda serege, sem a török csapatok nem tudtak bevonulni Erdélybe, és így nem sikerült
egyik országban sem osztrákellenes felkelést kirobbantani.6 Nicolae Mavrogheni havasalföldi vajdára hárult volna Erdély lakosságának a fellázítása és az önálló erdélyi fejedelemség létrehozása. Ennek érdekében a törökök őt minden hasznos jótanáccsal ellátták,
hogy az osztrák seregből érkező szökevényeket fogadja szívesen, és hogy az erdélyi magyarok és német ajkúak között szítson ellentétet, kierőszakolva ezáltal az elszakadást.
1788. augusztus 9-én a szultán megparancsolta a vajdának, hogy Erdélybe betörve foglalja el Szebent, és a lakosságot a Habsburg-ház ellen hangolva állítsa vissza az önálló erdélyi fejedelemséget. A haditerv azonban nem sikerült, mert Mavrogheni havasalföldi vajda az erdélyi szorosokon nem tudott áthatolni.7
A hadüzenet napján, 1788. február 9-én az Erdélyben uralkodó időjárás és útviszonyok lehetetlenné tették a harcok megkezdését. A csapatok ezért valamivel később, február 16-án vonultak a szorosokhoz. Az utasítás akként szólt, hogy az ország határához
érve tüstént szállják meg az ellenséges földön lévő közeli erődített helyeket, utána pedig
a szorosokban tartós védelemre rendezkedjenek be. Mialatt helyenként kisebb csapatok
vonultak ellenséges területre, a szorosnál visszamaradt egységek az arra alkalmas terepen
védőállásokat építettek ki, mégpedig minden átjárónál a szoros hosszának megfelelően
egymás mögött többet is. A megerősített helyek, amelyeket az ellenség földjén megszálltak, az előretolt védőállások szerepét töltötték be. Az előterep fontosabb útvonalait torlaszokkal zárták le. Végül a védőállások előtt a biztosítást előőrsök végezték. 8
A háromszéki haderő, a székely huszár- és a II. határőr gyalogezred cselekvő részese
volt a törcsvári, tömösi, ósánci, bodzai és ojtozi szoros védelmében folytatott hadműveleteknek. A többi zászlóalj mellett az I. székely és az I. román határőr gyalogezred is
ezeknek a szorosoknak védelmére volt kirendelve.
A törcsvári szorosnál lezajlott ütközetek közül a legjelentősebb az 1788. augusztus
26-i volt. Nagyszámú török sereg támadta meg a szorosban a határ innenső oldalán hú4
5
6
7
8
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zódó fő állást, melyet az Orosz elnevezésű gyalogezred, a Gyulai Ferenc nevű gyalogezred, az I. román határőr gyalogezred, a Toscana huszárezred és egy század székely határőr huszár védelmezett. Az ütközet kimenetele az egyesített haderő győzelmét hozta.9
A szorosok biztonságának megerősítése céljából kijelölt csapatok megérkezésük után
nyomban megszállták a határhoz közelebb eső erődítményként szolgáló helyeket. Ilyen
volt például a tömösi szorostól délre eső Sinaia kolostora, amely a hasonló nevű várostól
nyugatra elterülő és a Prahova völgye felé meredeken eső hegyoldalon állott. A kolostor
tornyokkal ellátott, négyszögletes kőépület volt, szűk udvarral és ablakok helyett minden
oldalán a fatetőzet alatt a falban vájt lőrésekkel. Ezt az erődszerű épületet 1788. február
21-én a II. székely határőr gyalogezred két százada vette védelmezésébe. Parancsnoka,
Rauber százados a kolostor mögött a hegyoldalon állította fel seregét, biztosításul egy 30
fős csapatot a völgyben arra a pontra rendelt, ahol az út a Prahova folyó bal partjára tért
át. Ez a biztosító osztag az utat fatorlasszal zárta el, s mögéje sáncot ásott. A katonák
munkáját civilek is segítették: dálnoki és Barátos járásbeli parasztokat rendeltek a tömösi
szoros védelmi rendszerének megerősítésére. Rauber százados 1788. március 23-án arról
értesült, hogy Comarnic helység közelében a törökök gyülekeznek, másnap mintegy
1500 török lovas és 800 gyalogos jelent meg a Prahova völgyében. A törökök a kolostorig
nyomulva a hegyoldalak mögött rendezték soraikat, és megtámadták Rauber csapatát. A
többszörös túlerő csakhamar a székely katonák fölé kerekedett, s a kolostorba szorította
őket. Megkezdődőtt az élet-halál harc a maroknyi védő és a legalább tízszer annyi ellenség között.10 Rauber százados emberei hősiesen védekeztek, s szerencséjükre az ellenség
a lőszerhiány miatt kénytelen volt abbahagyni az ostromot.11 A harcok következtében a
törökök 300 személyt vesztettek a székely csapatok 27 halottjával és 32 sebesültjével
szemben.12
Az Ósánc szoros védelmének legfontosabb ütközetére 1788. július 19-én került sor.
Amikor a védők a törökök támadási szándékát észrevették, Jelenchich parancsnok a székely huszárokat a Savoya dragonyosokkal tartalékba hagyta. Az Orosz gyalogezred egyik
századát Csukás Pál parancsnokságával a védőállástól jobbra elterülő magaslatra rendelte. Az erőteljes török támadás következtében Csukás csapatával kénytelen volt hátrálni,
elveszítve ezáltal 3 ágyút. Ekkor a székely huszárok és a Savoya dragonyosok parancs
nélkül ellentámadásba lendültek. A két lovas csapat visszaszerezte az ágyúkat, és kimentette a török fogságába esett bajtársait. A törökök az ütközetben 180 embert vesztettek. A
védők közül 73-an haltak meg. II. József császár az ósánci fegyvertényért a székely huszárokat és a Savoya dragonyosokat 50 arannyal jutalmazta.13
A tanulmány tárgyát képező hadi események közül a bodzai szorosban és környékén
zajlottak a legelkeseredettebb harcok. Mavrogheni román vajda ezt az útvonalat választotta az Erdélybe való betörés irányául. A törökök már márciusban megjelentek a szoros
előtt, és ettől kezdve jóformán minden hónapban megkísérelték, hogy az itt lévő székely
határőrök védelmi vonalán keresztül behatoljanak Erdély területére. Leghevesebb támadásukat augusztus 12-én indították, amikor Mavrogheni vajdának a szultáni parancs értelmében a Bánságban és a Vulkán-szoroson benyomuló két török sereggel egyszerre
9 Uo. 241–243.
10 Uo. 244–245.
11 Pilch Jenő: A szinajai kolostor védelmezése a II. számú székely határőr ezred által március 24én. HK 1914. I. füzet. 118–119.
12 Rédvay: Az erdélyi szorosok… 246.
13 Uo. 246–247; lásd még Bogáts Dénes: Az első székely huszárezred a török és francia háborúkban 1788-tól 1814-ig. Sepsiszentgyörgy 1932. 19–20; Orbán 1868. VI. 70; Binder Pál: A bodolai
(Béldi) uradalom története (Bodola, Keresztvár vagy Nyén, Márkos és Bodzaforduló). Szecseleváros 1994. 23–24.
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kellett volna Erdélybe behatolnia. Korabeli leírások szerint a bodzai szoroson átvezető út
nem a mai helyén húzódott, hanem a Tatárhavas-hágón át, és ennek folytatásaként, a
Nagy-Bodza patak szűk és fokozatosan eső völgyében, Bodzavám község közelében éles
könyökben megtörve haladt. A völgynek ezen a szakaszán állott a Veszteglőház és vele
szemben a Kálvária hegy, melynek egyik nyúlványán sáncszerű védőmű zárta le a szorost. Ebben az úgynevezett Lobkowitz-sáncban volt a szoros védőrségének előőrse.14
A védekezés hatékonyabbá tétele érdekében még a harcok megkezdése előtt nagyszabású munkálatokba kezdtek a szoros védelmi rendszerének megerősítésére. Olyan nagy
volumenű munkálatokról volt szó, amit Háromszék lakossága egymaga képtelen lett volna elvégezni, ezért kérték a helybeliek a szomszédos vármegyék bevonását a határszorosok
biztonsági rendszerének kiépítésébe. 1788. április 2-án Háromszék vármegye vezetése
véleményét nyilvánította ezzel kapcsolatosan: „minthogy az egész Háromszék vármegye
éppen a török birodalommal határos, aholott egy néhány passusok vannak, melyeken a
bátorságosabb oltalomnak okáért már egy néhány hetektől fogva dolgoznak az idevaló
lakosok, és mégis a végét nem lehet érni, hogy pedig ebbéli teher az idevaló szegénységnek könnyebbíttetnék, méltóztatott a méltóságos regius commissariatus a nemes Fogaras
vármegyei lakosok által az alsó passusokon való munkát segíteni, s ha még más passusokra
kézi munkások kívántatnának, az Udvarhely vármegyei officiatus is recviraltatnék segítség iránt, mely segítségre éppen most legnagyobb szüksége lévén ezen vármegyének,
kívántatik az officiatust kérni, hogy mivel a felső passushoz, úgymint Ojtozhoz Csík vármegye egyik része közelebb esik, erre ne terheltessék a közelebb jövő hétre 300 kézimunkásokat, kik 6 napok alatt az ojtozi utakon és részeken dolgozzanak ásóval, lapáttal, fejszével rendelni.”15 A rendkívüli erőfeszítések ellenére, de idegen segítség hiányában a
helyi hatóságok egyre nehezebben tudnak megbirkózni a fokozódó munkaerőhiánnyal.
1788 augusztusában a védősáncok megromlásáról és azoknak sürgős kiigazításáról tesznek jelentést: 400 dolgos és 20 szekér mielőbbi érkezését várják.16 Az igénybevétel mértékét jól tükrözi az a statisztikai adat, amely rávilágít arra, hogy milyen nagyszámú jobbágy
népesség kényszerült határszorosbeli munkára. A vármegyét összetevő 19 járás egyikéből, a miklósváriból például az 1788-as katonai évre 10 196 személyt küldtek a bodzai
határátkelőhöz hadi munkálatokra. Általában nyolcnapos időszakokra vezényelték ki az
embereket, akik maguk gondoskodtak élelmezésükről. A lakosság munkakedvére jellemző a katonai parancsnok egyik jelentése: „a Bodzára kiment dolgosok, noha előre
számosabban jelennek meg, utoljára majd semmi sem marad, úgy eloszlanak, s emiatt
majd egész nyáron sem lehetne az ott való munkát végbevinni”.17
1788. március 19-én egy kisebb, alig 400 főnyi török csapat nyomult a Lobkowitzsáncba elhelyezett előőrs ellen. A támadás ekkor még csak tapogatózásszerű lehetett,
mert amikor Ernst, a főcsapat parancsnoka segítséget küldött az elővédnek, a támadók
nyomban visszavonultak. Sokkal komolyabb volt viszont az április 14-i támadás. A védőállás biztosítását a Lobkowitz-sáncban a II. székely határőrezred egyik százada látta el
Walner százados vezényletével. Mögötte állott a völgyben, a Veszteglőház közelében
Jeleki György százados, ugyancsak egy székely határőr század élén. A közel 1500 gyalogost és 300 lovast felvonultató ellenség reggel 9 óra körül indította támadását. Walner
századát rövid viaskodás után visszaszorították. Jeleki már nem tudott közbeavatkozni,
mert a törökök egyik része a környező magaslatokon elébe sietett, és még mielőtt százada
egyesülhetett volna a Lobkowitz-sáncban lévőkkel, közrefogta és megadásra kényszerítette
14
15
16
17
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azokat. Az ellenség további előnyomulását a székely huszárok ellentámadása akadályozta
meg. Mindkét százados, Walner és Jeleki 33 harcossal fogságba esett. A székely határőrök
vesztesége ezenkívül 54 halott és 14 sebesült volt.
Ernst őrnagy június 12-én tudomást szerzett arról, hogy Plojest felől egy 4000 főnyi
török sereg közeledik. Erre a hírre Divéky századost küldötte csapatával és egy szakasz
székely huszárral az ellenség felderítésére. Divéky azzal a jelentéssel tért vissza, hogy a
törökök a Nagy-Bodza patak völgyében lassan nyomulnak előre. Az ellenség másnap,
június 13-án reggel támadta meg a Lobkowitz-sáncban védekező székely határőr századot. A túlerővel és több oldalról indított roham olyan heves volt, hogy a védők képtelenek
voltak azt feltartóztatni. A súlyos veszteség után a völgyben hátrálni kezdtek, a törökök
pedig a terep adta előnyt kihasználva megrohamozták a visszavonulókat. Közrefogták
őket, és iszonyatos öldöklést vittek végbe soraikban. Az ellenállók közül mindössze néhányan menekülhettek meg. Az ellenség további előrenyomulását csak Benkő Gábor főhadnagy és Daniel Lajos százados huszárai tudták megakadályozni. A védők igen súlyos
árat fizettek az ellenállásért: 73 székely harcos lelte halálát az ütközetben.18 Az elesettek
hozzátartozói másnap tömegesen keresték fel a csatamezőt. A Magyar Kurir című hírlap
a következőképpen számol be a tragikus eseményről: „a bodzai passuson esett minapi
szerencsétlen csatában elesett székelyeknek feleségei, gyerekei, ismerősei és más rokonai
mind kigyűltek vala a csata helyre oly véggel, hogy ők a véletlen meghalt kedveseiket
sirás és egy utolsó halvalátás után maguk temethessék el, de senki közülük a maga férjére, atyjára vagy rokonára nem találhatott, mivel mindnyájan fő nélkül ugyanazon
hadiköntösben valának. Az itt véghezment asszonyok és leányok sírását ki tudná leírni?
Némelyek koporsót is vittek vala, de azokba temetkezni a csata törvénye ellen meg nem
engedték, hanem ott közönségesen eltemettetének.”19
A szoros védőrsége az ütközet után a Lobkowitz-sáncot kiürítette, és a Kálvária hegytől északra elterülő völgyben helyezkedett el. Az itt lévő védőállást erősítették meg, és
várták az ellenség további támadását, mely nem is váratott sokáig magára. A felderítő
járőrök jelentése szerint a törökök mintegy 8000 főnyi serege július 17-én átlépte a határt,
és ereszkedett le a Nagy-Bodza-patak völgyébe. Miután a Lobkowitz-sáncot üresen találták, azt megszállva a környező magaslatok felé terjeszkedtek. A törökök első támadása
július 18-án délelőtt kezdödőtt. Miután a kezdő rohamuk sikertelen volt, tűzharcba bocsátkoztak a védőkkel. Másnap, 19-én kora reggel a török ágyúk is megszólaltak. Délután
aztán a védők támadást kezdeményeztek. Ernst őrnagy jeladására tüzérségi támogatással
először a székely huszárok rontottak az ellenségre, őket követte egy század határőr gyalogos és a Gyulai gyalogezred két százada. Az általános roham eldöntötte az ütközet sorsát.
A törökök az egész arcvonalon meghátráltak.20 Az ellenség oldalán 103 halott, a védők
részéről pedig 6 elesett és 32 sebesült volt a veszteség.21
Mavrogheni vajda csapatait főként török katonákból toborozta, helyi lakosokat csak
részben sikerült hadseregébe soroznia a lakosság törökellenes magatartása miatt.22 Parancsot kapott augusztus 9-én a szultántól, hogy törjön be Erdélybe. Valószínűleg már
előbb is tudomása lehetett a rá váró feladatról. Abból lehet erre következtetni, hogy serege augusztus 11-én Bodzánál átlépte a határt, és ugyanazon a helyen ütött tábort, ahonnan július 18-án indult támadásba. Másnap, 12-én ködös, esős reggelen a törökök a Bodzán megkerülték a védőállás balszárnyát, és az itt tartózkodókat hátba fogták. A II. szé18
19
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kely határőrezred egy százada addig védekezett, amíg egy székely huszárszázad segítségére nem érkezett. Kevesebb szerencse kísérte a székely határőrök harcát a jobbszárnyon.
Ezen a helyen Ernst őrnagy, hogy megelőzze az ellenséget, két határőr századot küldött
azok hátába. Csakhogy az elképzelés nem járt sikerrel, mert a törökök a határőröket a
sűrű erdőben meglepték és megszalasztották. A törökök támadása a másik szárnyon is
erőteljesen kibontakozott. Rövidesen az egész védőállás a kezükbe került. A Bodza-patak
szűk völgye tele lett menekülőkkel. A fejetlenség átterjedt a hátul lévő tüzérekre is, ők is
megfutottak az ágyúk mellől. A törökök lovas hullámai minden ellenállási kísérletet elsöpörve zúdultak a menekülőkre. Az Orosz gyalogezred megpróbált szembeszállni a túlerővel, az ellenség azonban elseperte az ellenállást. Már úgy látszott, hogy a törökök túlerejű támadása sikerrel jár, és áttörik a szoros védőrségének falát, amikor észak felöl
huszárok jelentek meg a völgyben: elöl a Toscana huszárezred egy százada, majd Savoya
dragonyosok és végül székely huszárok. A huszárok támadása oly erős volt, hogy a törökök csakhamar megfordultak.23 A bodzai szorosnál augusztus 12-én vívott ütközetet az
erdélyi határszorosok védelmének egyik legvéresebb összecsapásaként tartják számon.
Erre utalnak a statisztikai adatok is: a saját elesetteket 323 személyre becsülték. 24 A népköltészet is megörökítette a gyászos kimenetelű bodzai csata emlékét, a verses krónika
ismeretlen szerző tollából maradt fenn, amelyből két szakaszt idézünk:
Az elesett testek pedig hordattatnak
össze és a Bodzán halomba rakatnak,
hol a pogány testek külön hányattatnak,
azok fegyver által többé nem rontanak.
No már, székely haza, sirasd ifjaidat,
kebeledben nevelt ékes plántáidat,
gyászoljad homályban borult napjaidat,
térj meg bűneidből, jobbítsd meg magadat.25
A törökök a bodzai szorostól északra fekvő átjárókat kevésbé háborgatták, valószínűleg a galíciai osztrák hadtest közelsége zavarhatta őket. Számolniuk kellett ugyanis azzal
is, hogy ez az alakulat elvághatja a visszavonulásukat.
Meg kell említeni, hogy a Moldvába nyíló határszorosok – ojtozi, gyimesi – védelmét
Petrichevich Horváth Kázmér ezredesre, a csíkszeredai központú I. székely határőr gyalogezred parancsnokára bízták. Erejét és idejét az ojtozi és a gyimesi szorosoknál elhelyezett csapatok között kellett megosztania. Az ellenség ezt a helyzetet kihasználta, és rárácsapott az Ojtoznál lévő biztosító osztagokra. Első támadásuk 1788. július 13-án zajlott
le. Horváth ezredes az ojtozi szoros védelmére az I. székely határőr gyalogezred három
századát rendelte oda, s ez a csapat Gorzafalva községtől nyugatra a völgyszűkület két
oldalán helyezkedett el. Ezt a viszonylag kis létszámú különítményt támadták meg a törökök július 13-án. Az időpont megválasztása a védőknek kedvezett, mert alig pár héttel
előbb tért vissza Horváth ezredes Foksány közeléből, és a völgyet biztosító csapatok mögött ütött tábort. A törökök könnyűszerrel visszaszorították a völgybejáratot biztosító
egységet, Horváth azonban még idejében beavatkozott a harcba. Egy zászlóalj gyalogossal és két század huszárral a helyszínen termett, és visszaverte az ellenség támadását,
akiket aztán a huszárok Filipeşti községen túl üldöztek.
23 Rédvay: Az erdélyi szorosok… 251–252.
24 Bogáts: i. m. 20.
25 Orbán 1868. 71–72.

40

EME

Háromszék részvétele az osztrák–török háborúban (1788–1791)

A törökök pár nap múlva, július 16-án megismételték a támadást, ezúttal nagyobb
erővel. Reggel a völgyet biztosító csapat balszárnyát rohanták meg, amely hátrálásra
kényszerült. Az Ojtoz patak völgyében valamivel odébb táborozó Petrichevich Horváth
ezredes ismét előrenyomult, és két ízben is visszaverte az ellenséget. Ez azonban mindkét
alkalommal összeszedte magát, és Horváth csapatait a völgyben lévő táboron túl visszaszorította. A székely határőrökből álló védelem minden erejét megfeszítve harmadszor is
támadott, és végül sikerült felülkerekednie. Horváth ezredes a Gorzafalvától nyugatra
eső terep védelmét alkalmatlannak találta és ezért az itteni biztosító csapatot jóval hátrább, az ojtozi szorosba vonta vissza, ahol fatorlaszokkal megerősített védőművet építtetett. Ő maga erejének zömével a valamivel hátrább lévő Veszteglőháznál ütött tábort.26
A csapatok hiányát az ojtozi szorosban úgy próbálták ellensúlyozni, hogy a civil lakosságot is bevonták bizonyos katonai jellegű feladatok végrehajtásába: a védelmet szolgáló építmények készítésére, utak, hidak járhatóvá tételére, stb. Elsősorban a jobbágy lakosság segítségére számítottak, mint ahogy a határőrzésben is tőlük várták a rendes átkelőkön kívüli ösvények, csapások védelmezését. 1788 márciusában Zambler László
geometra commissarius helyzetjelentésében a Kézdi kerület illetékeseit bírálta azért,
hogy az ojtozi karbantartási és határvédelmi munkálatok nem az eltervezett ütem szerint
történnek. A Gyilkos nevezetű helyet nem sikerült járhatóvá tenni, noha a dolgosok iránti igénylést idejében elküldték, de alig érkezett a helyszínre használható ember. A panaszok a Kézdi kerület elöljáróit érintették. Minden mulasztásért az illető biztosok fognak
felelni – szólt a fenyegetés. A kerület minden járásából 50 dolgost, Kászonból pedig 25-öt
a Gyilkoshoz irányítottak hídépítés céljából. Ezért aztán azt is szükségesnek vélték hangsúlyozni, hogy az érkezők között hozzaértő mesteremberek is legyenek fűrésszel, vésővel,
kapával, ásóval, lapáttal, fúróval, fejszével felszerelkezve. A felügyelők úgy vigyázzanak a
rájuk bízott személyekre, nehogy valaki is elszökjön közülük27 – hangzott a felszólítás.
Zambler László földmérő biztos elégedetlenségének adott hangot a szoros biztonsági
munkálatainak ütemét illetően, mellyel kapcsolatosan a katonai vezetés is gyakran bírálta a polgári hatóságok kényszeredett ügyintézését. 1788. március 31-én a hadvezetés ismétlődő panaszában az ojtozi utak járhatatlanságát említi, ami miatt az ágyúk szállítása
lehetetlenné vált. Az utak járhatóvá tételére munkás kezek érkezését várták.28 A szolgabírákat és felügyelőket arra kötelezték, hogy a legkülönbfélébb munkákra: erdőbevágásokra, sáncásásokra és egyebekre szükséges munkaerőt és szekereket készenlétbe állítsák a
gyors beavatkozás érdekében. 1788. június 25-én az ozsdolai falujegyzőkönyvben rögzítették a parancsot, hogy minden haladék nélkül a moldvai ösvényekre a civil lakosság is
fegyveresen rukkoljon ki, kaszát, csépet és vasvillát vigyenek magukkal: „jó vigyázással
legyenek, nehogy valami ellenség a havasi ösvényeken alattomban magát ide az országba
kihúzhassa, akik nemcsak nappal, hanem éjjel, de legfőképpen hajnal előtt két órával
igen szorgalmatosan patrolozzanak.”29 1788. augusztus 3-án Horváth ezredes az ojtozi
szoros felügyeletének megerősítésére ismételten a civil lakosság bevonását kérte. A következő veszélyeztetett pontokra helyezi őket: haton, közülük legalább kettő puskával
felszerelve a Kalabusra menjenek, minden héten cserélve az őrséget. Az általuk ellenőrzött terület Soveja felől a Kopac hegyre irányult. Ha ellenség mozgását észlelték, két embert a Sárosbükkre kellett küldeni oly módon, hogy délben a Predikátortól odaérkező
katona őrrel találkozzanak, és neki mondják el tapasztalataikat. Két civil lovas őrt is a
huszárok mellé, a vesztegzár épületébe rendeltek. A Málnavészben pedig 13 civil személy
26
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állandó jelenlétére számítottak, akik a katonai járőrökkel szoros együttműködésben
kémlelték az ellenség hadmozdulatait.30 Az őrhelyeken az ott tartózkodók számára kalibákat kellett építeni. 1788. október 16-án a berecki és orbai járásból alkalmas embereket
rendeltek ki a menedéket nyújtó őrházak felépítésére.31
A hegyi harcokra felkészített, hágóvasakkal felszerelt, közel 6000 főnyi török sereg
augusztus 28-án Gorzafalva mellett táborozott, innen augusztus 31-én az ojtozi szorostól
alig pár kilométerre fekvő Sósmező községhez ért. Másnap reggel minden eddiginél elkeseredettebb rohamot indítottak a szorosban lévő védőállások ellen. A törökök az itt
tartózkodók tüzével mit sem törődve közelítették meg a torlaszt, ugyanakkor többen a
védőállás két oldalán emelkedő sziklás hegyoldalra is felkapaszkodtak, és a védők nemsokára arra eszméltek, hogy minden oldalról ellenség veszi őket körül. Megkezdődött a
közelharc, az öldöklés. A helyi csapatok hősiesen küzdöttek a túlerőben lévő ellenséggel
szemben. Három órát tartott a csata. Ekkor a sáncok, torlaszok és cölöpsorok között hadakozó és felényire apadt védők megindultak az egyik hegyoldal felé, ahol tovább viaskodva utat vágtak maguknak a törökök között. A vereség ellenére az ellenségnek nem
sikerült Erdélybe behatolni, mert időközben a biztosító csapat is rendezte sorait.32
1788-ban a tél korán beállt, és a csapatokat téli táborozásra rendelték. A harcok 1789
áprilisában újultak ki Törcsvártól délre, ahol a többségében székely határőr csapatok győzelmet arattak, 253 török harcos vesztette életét. Júliusban az ellenség Bodzától Törcsvárig
terjedő vonalon minduntalan felbukkant. Mavrogheni vajda vezetésével mintegy 30 000
főnyi sereg indult Câmpulungból Szinaja irányába, ahonnan a vajda 9000 embert küldött
a tömösi szoros megrohanására és elfoglalására. A védők oly elszántsággal támadtak az
ellenségre, hogy azok nagy számuk ellenére menekülni kényszerültek; a törökök 200 harcost vesztettek. 1789. augusztus 3-án a bodzai ütközet a nehézségek ellenére a védők
győzelmével végződött, a harcokban 400 török esett el. Ezután a székely csapatok benyomultak Moldva és Havasalföld területére, 1789 szeptemberében Câmpulungnál meglepték az ellenséget, amelynek ideje sem maradt a védekezésre, hanem menekülőre fogta. A
székely huszárok a Pitest felé menekülők után eredtek, és harcba keveredtek velük; 150
török esett el az ütközetben.
A Moldvában harcoló alakulatok a Tatros és Szeret folyóknál lezajlott ütközet után
visszatértek Erdélybe. 1789 májusában a huszárok parancsot kaptak, hogy csatlakozzanak az I. székely gyalog határőrezred két zászlóaljához Horváth ezredes parancsnoksága
alatt, akik az ojtozi szoroson keresztül Moldvába vonultak s egyesültek Splényi altábornagy hadosztályával. Splényi parancsot kapott, hogy a Tatros bal partjára keljen át és
csatlakozzon Adjudnál a fő sereghez. 1789. augusztus 1-jén Foksánynál 30 000-es török–
román sereg állott a vajda vezérlete alatt. Az egyesített orosz–osztrák–magyar csapatok
ez alkalommal is fényes győzelmet arattak. 1789. szeptember 22-én Mărtineşti közelében
nagy erőket felvonultató összecsapásra került sor, a csatának nagyságára és hevességére
utal 1000 török katona eleste. A szövetségesek közül 600-an haltak meg. A csata után
Koburg herceg II. Józsefnek küldött jelentésében kiemelte: „nem tudom eléggé dicsérni
Lajos alezredest és székely huszár osztályát”.
A zord időjárás következtében a csapatok téli táborozásra Havasalföldre indultak.
Koburg herceg csapatával november 10-én Bukarestbe vonult, és itt rendezte be téli szállását, a székely csapatokat pedig Obileşti-ben helyezték el.
1790. június 8-án Gyurgyevó ostroma nem sikerült, augusztus 20-án török követ jelent meg a táborban azzal az ajánlattal, hogy amíg a fegyverszünetet megkötnék, szüntes30 Uo. Fond 8, 1095/1788.
31 Uo.
32 Rédvay: Az erdélyi szorosok… 253–254.

42

EME

Háromszék részvétele az osztrák–török háborúban (1788–1791)

sék be a hadműveleteket. Az ajánlatot elfogadták. A békét 1791. augusztus 4-én Szisztovban kötötték meg.33
A háború veszteségeit nehéz lenne felbecsülni. Pontos kimutatások a szorosokban,
Moldvában vagy Havasalföldön elesettekről nincsenek, ezért csak valószínűsíteni lehet a
harcok során elhunyt háromszékiek számát. Az egyházi anyakönyvekbe nem minden
esetben jegyezték be az elhalálozott katonákat, vagy azért, mert nem szereztek róluk idejében tudomást, vagy mert időközben feledésbe merült a nevük. A sepsiszentgyörgyi
levéltár, noha sok egyházi anyakönyvet őriz, gyűjteménye mégsem mondható teljesnek,
ezért nehéz rekonstruálni az elesettek pontos névsorát. Az elhalálozási bejegyzéseket tanulmányozva a következő megállapításokra jutottunk: a háború első évében a harcok a
határátkelők környékén, azok védelmében folytak, az áldozatok többsége a bodzai és
szinajai harcokban esett el. A háború következő éveiben, amikor a hadműveletek súlypontja áttevődött Moldvába és Havasalföldre, az elhunytak többsége nem is annyira az
ellenség fegyverei által, mint inkább az ott uralkodó járványok következtében vesztette
életét. A nem megfelelő higiéniai viszonyok, főleg pedig a fertőzött ivóvíz miatti járványok pusztították a katonákat, és itt elsősorban a „nyavajára” gondolunk, amelynek mibenlétére a kilyéni református parókia halotti anyakönyvi bejegyzése nyújt némi támpontot: „méltóságos Székely Károly, a II. gyalog székely regimentnek sok esztendők alatt
nagyérdemű kapitánya, a törökkel négy esztendőknek lefolyása alatt a maga hivatalát
vitézül folytatván, betegen hazaérkezvén, egy hétig tartó hideglelés után a világból kimúlt vala.”34 Köpecen 1790-ben hasonló körülmények között heten vesztették életüket. A
betegségben szenvedők főként moldvai és havasalföldi tábori kórházakban pusztultak
el.35 Így történt ez bölöni Vitéz László Izsákkal is 1790. augusztus 29-én: „a törökkel való
háborúban tisztséget viselt, de 14 napok alatt súlyos nyavaját viselvén Bukarest mellett
meghalt”.36
A katonák egy része fogságba került, Törökországba hurcolták őket, és a mostoha
körülmények miatt sokan ott lelték halálukat. A maksai halotti anyakönyvben 1788-ban
az jegyezték be, hogy Szabó Miklóst tisztekkel és közlegényekkel együtt hurcolták rabságba Konstantinápolyba.37 1790-ben a sepsiszentkirályi Székely Mózesről jegyezték fel,
hogy konstantinápolyi rabságában meghalt.38 Torjáról 1789-ben Mike Antal és Gál József
is Konstantinápolyban fejezte be életét.39 Az egyik török fogságban raboskodó katona
összeírta magyar sorstársainak nevét, a listán lévők száma meghaladta az 1000-et. A székely huszárok közül négy fogolyról tesz említést, kik közül kettő még életben volt, kettő
pedig már meghalt. Sokkal többen estek fogságba viszont a II. székely gyalogezred állományából, akik közül 97-en már nem voltak az élők sorában, 76-on pedig még igen.
Az elhaltak temetésével kapcsolatosan a katonai hatóságnak nem tetszett az a gyakorlat, hogy a hozzátartozók a háború idején ceremóniával és torral egybekötött temetéseket
tartottak. Ennek megakadályozása érdekében a II. székely gyalogezred 1790. augusztus
11-én parancsában szigorúan megtiltotta, hogy a háború befejezése előtt az elhunytakért
halotti ceremóniát és tort szervezzenek, mely rendelkezés a fertöző betegségek elterjedését volt hivatott megakadályozni. Néhány nap múlva újabb utasítás a temetések részleteit is szabályozta: a hozzátartozókat szigorúan eltiltotta a holttest ölelésétől és csókolásától; az elhunytat minél hamarabb el kellett hantolni; temetési szertartás idején a család
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Bogáts: i. m. 25–44.
ROLKovIg, Fond 105, Egyházi anyakönyvek. Kilyén. 237. sz.
Uo. Köpec református egyházi anyakönyve.
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Uo. Torjai református egyház anyakönyve. 632. sz.
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tagjai nem borulhattak a koporsóra; a sírt legalább nyolc láb mélységre kellett ásni, és
később sem volt szabad megbolygatni újabb temetés okán. Ugyancsak az ezredparancsnokság intézkedett 1790. augusztus 11-én a sebesültek hazahozatala tekintetében is. A
lábadozó sebesült, aki képes volt gyalogosan hazamenni, kísérőként egy altiszt segítségére számíthatott, a járóképtelen sebesültek után a család szekeret küldhetett a moldvai
vagy havasalföldi közelebb lévő tábori kórházakhoz, ilyen esetben viszont az útlevél kiváltásának szükségességét hangsúlyozták.40
Noha nem rendelkezünk pontos és elégséges adatokkal, mégis megkísérlünk hozzávetőleges számadást készíteni a török háborúban elhunyt háromszékiek számarányát illetően. Zágon nagyközség esetében például a református egyház irataiból kiderül, hogy
csak a török háború első évében, 1788-ban 27 református vallású személy halt meg az
ütközetekben vagy hadikórházakban.41 Keresztes János magyarhermányi református pap
jegyezte fel az 1788. augusztusi bodzai ütközetről: „ezen esztendőben búza aratás idején
történt szomorú pusztulása a székelységnek a törökkel való háború idején Bodzán, mely
veszedelemben a magyarhermányi katonák közül a következendők vesztenek el, azokkal
együtt, akik rabságban és ispotályban meghaltak.” Külön kategóriába sorolja a 12 házas
férfit, a 17 ifjú legényt, a konstantinápolyi rabságba esett 10 férfit és a kórházban elpusztult 5 személyt. Megdöbbentően sok, 44 személy esett el a harcokban vagy került fogságba. Ha Háromszék falvaiban a lakosság számát átlagosan körülbelül 500-ra tesszük, megállapíthatjuk, hogy az elhaltak száma az összlakosság majdnem 10 százalékát jelentette.42
Kisbaconi Benedek Sámuel emlékirata szerint falujából a 27 kivezényelt katonából 13
elesett, 4-et pedig Konstantinápolyba vittek, ahonnan kétesztendei raboskodás után a
bécsi udvar kiváltotta őket, így kerülhettek haza.43
E számokat az 1848–49-es szabadságharcban elesettekével összehasonlítva kiderül,
hogy Zágonban például ’48-ban 23 személy vesztette életét, míg a török háborúnak csak
az első évében 27-en pusztultak el. A Zágonnál jóval kisebb Magyarhermány szabadságharcos veszteségei 9 főre tehetők, a törökkel vívott harcokban pedig 34-en estek el, 10-en
pedig fogságba kerültek. Ugyanez állapítható meg Kisbacon esetében is, ahonnan 6 személy vesztette életét 1848-ban, a török elleni háborúban viszont kétszer annyian pusztultak el.
Ezek a példák is bizonyítják, hogy a török ellen folytatott háború veszteségei jóval
meghaladják az 1848-as szabadságharcban elesettek számát, és ha ehhez még hozzáveszszük a napóleoni háborúban meghaltak statisztikáját, megdöbbentő eredménnyel szembesülünk. Iszonyú vérveszteség érte Háromszék férfilakosságát majd 30 év leforgása alatt,
és hogy megint Zágon példájára hivatkozzunk, a török és francia háborúkban odaveszett,
református vallású férfiak száma 61 főre tehető. Egész Háromszékre vonatkozóan összesített adatok hiányában számításokba bocsátkozni kockázatos feladat lenne, azt viszont
tudjuk, hogy 1848–1849-ben több mint 950 személy nem tért többet vissza otthonába, a
részeredmények ismeretében tehát kijelenthetjük, hogy a török háború véráldozata ennek akár a kétszerese is lehetett.
Az orosz–osztrák–török háborúban részt vevő háromszéki katonák a Kárpát-kanyar
szorosainak védelmében vagy akár behatolva az ellenség területére nagy lelkesedéssel és
hozzaértéssel harcoltak. A sok kitüntetés, pénzjutalom, előléptetés mind megannyi tanúbizonysága a székely katonák bátor helytállásának. Harcaikhoz plusz erőt kölcsönzött
nekik az a tudat, hogy közvetlen hátuk mögött lévő szűkebb hazájuk, családjuk, gyereke40
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ik sorsa függ a háborúban aratott sikereiktől. Az ő harci cselekedeteiknek is köszönhető,
hogy a török seregeknek nem sikerült Erdély területére behatolni és ezáltal eredeti céljukat elérni: nevezetesen Erdély nemzetiségeinek egymás ellen való uszítását, utána pedig
területének elfoglalását.
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Csendes Zoltán (1924–1959)

F

él évszázada, hogy meghalt. Halála egybeesett és összefüggött a Bolyai Tudományegyetem erőszakos megszüntetésével. Az évforduló kötelez bennünket, hogy Csendes Zoltánról mint felelős magyar értelmiségiről és tragikus sorsú prorektorról
szóljunk, annál is inkább, mert személyiségét kevesen ismerik. Míg egyetemi kollégájáról, Szabédi Lászlóról – akinek sorsában osztozott – évente megemlékeznek, a Bolyai
Egyetem prorektori tisztjét utolsóként betöltő Csendes Zoltánról alig esik szó.
Ötven év távlatából hadd idézzük fel rokonszenves alakját. Barátai és ismerősei előtt
most is ott áll szokatlanul magas, sudár alakja, kedves és udvarias mosolya, mely mindig
megjelent arcán, mikor valakivel beszélt. Egyébként komoly, határozott, elmélyedt tekintet sugárzott arcáról, mintha mindig gondolkodna valamiről. Mindenkihez szíves és
szolgálatkész volt, nem hiszem, hogy élete folyamán megbántott volna valakit. Még kevésbé, hogy hangos szóval illetett volna bárkit is. Mondhatni úgy is: született diplomataként viselkedett, kiváló kapcsolatteremtő volt.
Kolozsváron született 1924. november 23-án jómódú polgárcsaládban. Sokoldalú
nevelésben részesült. Édesapja a kolozsvári Dermata bőr- és cipőgyár vezetői közé tartozott. Műszaki vezető főmérnöki, aligazgatói, igazgatói minőségében meghatározó szerepe volt a Dermata fejlődésében, mely az 1930-as években az európai cipőgyártás élvonalába jutott. Magas beosztásának megfelelően az édesapa a gyárnak részvényese is volt, és
kedvező anyagi helyzetet biztosított családja számára. Szerette volna, ha az ő példájára
fia is hasonló karriert fut be.
Az édesapa Zoltán fiát az elemi elvégzése után a Ferdinánd Egyetem román tannyelvű gyakorlóiskolájába (Seminarul Pedagogic) járatta. Megengedhette magának, hogy
tehetséges fia mellé tanárokat fogadjon, akik az akkori világnyelvek közül a németre és
franciára tanították. Kultúrája szélesítése érdekében zenei műveltsége is jelentősen bővült azzal, hogy zongorázni tanult. Szépen játszotta a nagy klasszikusokat, kedvencei
közé tartoztak Beethoven hegedűversenyének átiratai, Liszt Ferenc számos darabja, Chopin több zongorakölteménye, a modernebbek közül a Mahler-szimfóniák zongorára átültetett változatai. Társaságban is szépen és szívesen zongorázott.
Pontosan nem ismerjük, inkább sejtjük az okát annak, hogy 1940 előtt miért járt
Csendes Zoltán román gimnáziumba. Valószínűleg édesapja, a Dermata üzem egyik vezetőjeként, úgy vélte, hogy karrierjét készíti elő, mikor fiát román középiskolába íratja,
ahol tökéletesen elsajátítja az államnyelvet. Emellett az ún. Seminarul Pedagogic gimnáziumba a jobbmódú, mondhatni előkelőbb román családok gyerekei jártak. Minden bizonnyal az édesapa a román iskoláztatástól a fiában rejlő tehetség kibontakozását remélte, és az érvényesülése útját-módját igyekezett egyengetni.
Az 1940-es bécsi döntés aztán a Csendes családot új helyzet elé állította. A fiatalember haladása szükségessé tette, hogy az állam nyelvén oktató gimnáziumban szerzett román műveltség mellé a hungarológiai tárgyakban is elmélyedjen, magyar nyelv- és irodalmi, valamint magyar történelmi ismereteit kiegészítse. Így az ifjú Csendes Zoltán
1940 őszétől kezdve az érettségi vizsgáig a kolozsvári Református Kollégium diákja lett.
A Kollégiumban szorosabb kapcsolat főleg a bentlakó osztálytársak között alakult ki,
akik az internátusban egy hálóban aludtak, egy teremben tanultak, együtt étkeztek, s
közös gondjaik-bajaik, szórakozásaik, csínyjeik jobban összeforrasztották őket. A kintlakók inkább társadalmi helyzet és városnegyedek szerint tartoztak össze, barátkoztak. A
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kintlakó Csendes Zoltán eléggé zárkózott természet volt, barátait jobbára a reál tárgyak
iránti közös érdeklődés alapján választotta ki. Közéjük tartozott Gábos Zoltán, Nagy Zoltán, Kárpáthi Egon, akik mérnöknek készültek. Gábos Zoltánnal – kollégiumi pályázatok, matematikai–fizikai feladatok megtárgyalására – a Csendes házban többször együtt
voltak. Csendes Zoltán barátunkat minden osztálytársa halk szavú, kedves kollégaként
tartotta számon. Visszahúzódó viselkedése mellett ebben talán annak is szerepe lehetett,
hogy 1940-ben újonnan került az osztályba, keveseket ismert, a többiek felől jórészt tájékozatlan volt. Egyébként jól beilleszkedett az osztályközösségbe. Érdeklődési körét jelzi,
hogy kezdeményezésére a kollégiumban 1942-ben fotókör alakult, melynek ő volt a vezetője.
Noha 1940-ben az ősi Kollégium jól összeforrott VI. osztályába került, mégis homo
novusként szerénységével és barátságos modorával hamar megnyerte diáktársai rokonszenvét. Szintúgy tanárai megbecsülését, akik mintaszerű viselkedéséért, becsületességéért, szerénységéért, szorgalmáért s nem utolsósorban kiváló szellemi képességéért szintén megszerették. Noha eleinte magyar nyelv- és irodalomból volt pótolnivalója, kollégiumi évei alatt mindvégig az élen járt, és az intézmény jelesei közé tartozott. A Református
Kollégium elismert magyar és európai szellemiségű tanáraitól szerzett kiváló felkészültséggel tette le az érettségit (1943).
Képességeire, tehetségére, szorgalmára elég legyen egy-két mozzanattal rávilágítani.
Nemcsak hogy mindvégig színjeles osztályzata volt és kitűnő végeredménnyel érettségizett, hanem más iskolai tevékenységben is kiemelkedett. A fotókörben 1942-ben az ott
sorra kerülő 20 előadásból kilencet maga tartott, annak keretében 16 szaklapból összesen
40 cikket és közleményt ismertetett, és a „kollégiumi hét” rendezvénye alkalmával, társaival együtt fényképekkel lépett a nyilvánosság elé. Sokoldalú tehetségére vet fényt, hogy
VII. gimnazista korában pályázatnak számító zárthelyi latin írásbeli versenyen is díjat
nyert. Legnagyobb tudományos jellegű babérját mégis VIII. gimnazistaként aratta, mikor A távolbalátás c. pályatétellel nemcsak díjat és „külön dicséret”-et nyert, hanem a
kollégiumi évkönyv értékelése szerint: „Munkája messze túlhaladja a középiskolai mértéket”.
Egyértelmű volt, hogy a maturandus Csendes Zoltán műszaki pályára készül. Érettségi után több osztálytársával együtt a budapesti Műegyetemre iratkozott, maga pedig a
gépészmérnöki szakot választotta. A főváros ragyogó lehetőségeket tárt fel előtte. Pesti
műegyetemista tanévét (1943–1944) kolozsvári kollégista társaival baráti viszonyban töltötte, és műveltségét színházi és operaelőadásokkal, hangversenyek és kiállítások látogatásával gazdagította. A hangsúlyt természetesen szakmai felkészülésére fektette, és tanulmányait mintaszerűen, a nála megszokott kitűnő eredménnyel végezte.
Budapesti tanulmányait a hadi helyzet alakulása szakította meg. 1944 áprilisában hazatért ugyan Kolozsvárra, de a szovjet–román csapatok erdélyi bevonulása elől családját
követve Budapestre menekült. 1945 tavaszán tértek vissza Kolozsvárra. Édesapja súlyos
betegségével alig élte túl a menekülés nehéz hónapjait, majd felgyógyulva tovább folytatta munkáját a Dermatában. Kiváló szakértelmének és szervezőerejének nagy szerepe volt
a gyár fejlődésében. Olyannyira, hogy az 1948-as államosítás után vezető tisztségétől
megfosztották ugyan, de munkásküldöttség kereste fel otthonában és kérte: térjen vissza
munkahelyére és vegyen részt a gyár irányításában. Számára nem volt közömbös az üzem
sorsa, visszatért tehát a Dermatába, éjt nappallá téve dolgozott, s gyári íróasztala mellett
érte utol a halál.
A háborús-politikai események megszakították Csendes Zoltán pesti tanulmányait.
Átvészelve a háborút, a front átvonulását, végül az újjászerveződő Romániában, Temesváron végezte el a Műegyetemet és ezzel párhuzamosan Kolozsvárott a Bolyai Egyetem
közgazdasági fakultását.
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A Bolyai-egyetem a Ferenc József Tudományegyetemtől nagynevű tanári kart örökölt, melynek sorában olyan professzorok oktattak, mint a közgazdaságban és filozófiában egyaránt elmélyült, Budapestről érkezett Kislégi Nagy Dénes vagy Sövényházy Ferenc, a kereskedelmi és váltójog és Rajty Tivadar, az üzemgazdaságtan tanára. Csendes
Zoltánnak a statisztikában a kiváló Venczel József professzor volt a mestere. 1948-ban a
Bolyai Egyetemen közgazdasági doktorátust szerzett. Tájékozottságára, nyelvérzékére és
szorgalmára vet fényt, hogy nyelvtudása kiegészítése végett önerőből elsajátította az akkor erősen szorgalmazott orosz nyelvet is. Tanulmányai mellett arra is szakított időt,
hogy magára maradt baráti családokat látogasson és támogasson. Sokoldalúságára és fogékonyságára jellemző, hogy minden időszerű kérdésben tájékozott volt, még a női divathoz is értett. Igaz, hogy ez már a család érdeklődéséből és szakmai irányulásából is
következett.
Sokirányú tehetsége, kiváló szakmai felkészültsége, nagy nyelvtudása szép jövőt ígért
a fiatal Csendes Zoltánnak, de ugyanakkor a politikai viszonyok függvényében sok változást és megpróbáltatást is tartogatott számára. Pályáját a statisztikai tanszék tanáraként
kezdte a Bolyai Tudományegyetemen (1948–1951). Egy ideig a bukaresti közgazdaságtudományi főiskola tanára s a Központi Statisztikai Intézet igazgatója volt. Mindkettő szervezésében és tanmenetében vezető szerepet játszott. Bukaresti megbízatásaival párhuzamosan Kolozsváron az egy ideig a Bolyai Egyetemről leválasztott, önálló intézményként
működő Jogi és Közgazdasági Intézet tanáraként dolgozott. Csendes Zoltán meghatározó személyiségére, szaktudására és nélkülözhetetlenségére jellemző, hogy az ugyancsak
statisztikaprofesszor, későbbi miniszterelnök Manea Mănescu minden lényeges szakmai
kérdésben kikérte tanácsát. Bukaresti és kolozsvári feladatkörének ellátása és órái megtartása érdekében fővárosi intézményei személygépkocsit biztosítottak számára, hogy
felelős munkáit mind a két központban ingázással el tudja látni és tanóráit meg tudja
tartani. Szakértelmének és előadókészségének hála, órái mindig zsúfolt teremben, nagyszámú hallgatóság előtt zajlottak. Széles körű elfoglaltsága sok törődéssel járt és nagy
erőfeszítésébe került.
Mivel nem lépett be a kommunista pártba, 1954-ben bukaresti megbízatásai megszűntek, és Kolozsvárra helyezték. Csendes régi vágya teljesült, hogy szülővárosába jöhetett vissza, és a Bolyai Tudományegyetemre összpontosíthatta minden energiáját. Nagy
szerepe volt abban, hogy a Jogi és Közgazdasági Intézet mint külön főiskola megszűntével a két kar korábbi intézménye, a kolozsvári magyar egyetem keretében működött tovább. Régi-új munkahelyén Csendes professzor lelkesen dolgozott és nagy munkát végzett.
Tevékenységéről szólván, először oktatói munkáját szükséges kiemelnünk. Egyetemi
professzorként széles körű szakmai felkészültségével, világos és rendszeres előadásaival,
pontosságával és lelkiismeretességével, igényességével és jóindulatával hívta fel magára a
figyelmet és vált diákjai kedves és megbecsült oktatójává és nevelőjévé. Előadásai mindig
zsúfolt tanteremben folytak. Nem kis szerepe volt abban, hogy a kar elöl járt a gazdasági
élet szakembereinek képzésében. Segítségével, tekintélyével és kapcsolataival több végzős bolyais diák került megfelelő beosztásba.
Éppen olyan nagy fontosságúnak tekinthető a szervezőmunkája is. Nemcsak a bukaresti statisztikai központi és nevelői intézmények tartoznak neki köszönettel, hanem Erdély magyar egyeteme szintúgy. Nemcsak oktatóként, hanem mint a Bolyai Tudományegyetem dékánja és prorektora áldozatos munkával szolgálta univerzitását. Nagy tudása,
széles látóköre, bőséges tapasztalata, jó emberismerete, született tapintata és jól ismert
segítőkészsége játszott közre abban, hogy megbecsültté vált közgazdászok sora került ki
a karról, és közülük nem egy magas tisztségbe verekedte fel magát s munkájával-eredményeivel bizonyított. A Bolyai Egyetemen is megbecsülést szerzett magának, és nemcsak
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mint szakember, hanem mint egyetemi vezető (dékán, prorektor) is kiemelkedett tudása,
elvszerűsége, szervezőkészsége és embersége révén.
Tudományos munkássága is szépen indult. Tanulmányait nemcsak romániai, hanem
magyarországi és szovjet folyóiratokban közölte. A Bolyai Tudományegyetem Jog- és
Közgazdasági Kara munkatársainak társaságában az Időszerű közgazdasági kérdések c.
gyűjteményes munkában alapvető statisztikai tanulmánya jelent meg, melyet párhuzamosan németül is kiadtak. Az egyeteme fennállásának tízéves évfordulóján kiadott emlékkönyvben (1955) módszertani tanulmányt közölt.
Prorektori minőségében, perfekt román tudása és szervezőereje alapján hárították rá,
hogy a Bolyai Tudományegyetemnek a V. Babeş Egyetemmel való „egyesítése”, magyarán
megszüntetése folyamatában a magyar vonalat képviselje. Ismeretes, hogy előzőleg Takács Lajost, a Bolyai Tudományegyetem rektorát 1959 februárjában Bukarestbe rendelték, és a pártvezetőség rávette az „egyesítés” elfogadására. Arra hivatkozva, hogy a Jogi és
Közgazdasági Intézetben annak idején békés együttműködés alakult ki a román és magyar tanszemélyzeti tagok között, hazatérte után Takács rektor meggyőzte Csendest,
hogy vállaljon szerepet az „egyesítés” végrehajtásában és az egyesítendő közös egyetemen vállalja el a prorektori tisztséget. (Takács rektort Bukarestben vagy meggyőzték,
vagy megfélemlítették, hogy az „egyesítést” helyeselje, támogassa és végrehajtásában segédkezzék. Mentségére legyen mondva, tettét később megbánta, sőt szembefordult a hatalommal.) Munkatársai körében olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy a rektor
aláíratott Csendessel egy nyilatkozatot. Ennek tartalmát nem ismerjük ugyan, de az akkori viszonyok alapján gyanítható, hogy az „egyesítésre” vonatkozhatott.
Az ún. egyesítés hónapjaiban is nagyjából sejthető volt, de ma már világosan látjuk:
1959-ben nem a Babeş és Bolyai egyetemek egyesítése volt a cél, hanem az önálló magyar
egyetem felszámolása, romániai művelődésünkre mért csapás, tudományosságunk fellegvárának megszüntetése, értelmiségünk erőtlenítése, melyben a román pártállam fő
akadályt látott saját ultranacionalista, asszimilációs vonala érvényesítése útjában. Hasonló szellemben kellett megszerkeszteni az „egyesítési okmányt”, és erre a szerepre szemelte
ki a pártvezetés Csendes Zoltánt, az akkor még létező Bolyai Tudományegyetem prorektorát. A magyar egyetem többi vezetője vagy kibújt az ilyen természetű feladat, a piszkos
munka alól, vagy illegális múltjából örökölt tekintélye miatt gátló tényezőnek tekintették
őket a bukaresti pártfőnökök. Csendes Zoltántól pedig Bukarest a „felsőbb hatalmasságok” előtti meghajlást, alkalmazkodást várt. Annál inkább, mert erre számára előzményt,
példát szolgáltatott közvetlen környezete, családja.
Az egyetemi oktatók nem voltak döntéshozó tényezők, szinte csak kívülről láthatták
az „egyesítés” egész menetét, mechanizmusát. Nem ismerhették pontosan, hogy milyen
nyomásnak, fenyegetésnek, félrevezetésnek, micsoda machinációknak lehetett kitéve
Csendes Zoltán prorektor a szemfényvesztő hatalom és gátlástalan diktatúra részéről.
Hány álmatlan éjszakájába, minő lelki vívódásába és szellemi erőfeszítésébe kerülhetett,
hogy saját egyeteme és annak tanszemélyzete részére minél kedvezőbb szövegeket, pontokat foglaltasson bele abba a bizonyos egyesítési okmányba, amelybe népünk érdekeinek pontosan az ellenkezőjét foglalta be a megfélemlítés, a terror minden eszközének
felhasználásával a kommunista hatalom.
Kétségtelen, hogy az egyesítési folyamatban Csendes prorektornak nagy szerepe volt,
és ez a rá kényszerített feladat számára óriási lelki traumát jelentett és mély meghasonlást
okozott. Annál inkább, mert a végrehajtás folyamán prorektorunk világosan láthatta a
hatalom célját, magyarellenes tartalmát, lényegét és az abban neki szánt keserves, megalázó és hozzá nem méltó szerepet. Az „egyesítés" érdekében szervezett, napokon keresztül, reggeltől estig tartott gyűlések és megbeszélések, a végrehajtással megbízott N.
Ceauşescu megfélemlítő, terrorista eszközei olyan pokoli tényezők voltak, hogy Csendes
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Zoltán nem bírta tovább a testi, lelki és szellemi terhelést és véget vetett életének (1959.
május 5).
Élete utolsó napját megelőző délután még hosszasan elbeszélgetett barátjával és munkatársával, Tenkei Sándorral. Csendes prorektor, az „egyesítési” folyamat megbízott végrehajtója világosan megmondta, hogy nem saját szándékából cselekedett, hanem felsőbb
parancsnak engedelmeskedett. Józanul, nyugodtan és megfontoltan viselkedett. Barátjával megegyeztek, hogy másnap ismét találkoznak. Következett a tragikus éjszaka, és a
találkozás elmaradt.
Öngyilkosságában közrejátszhattak családi okok, talán saját jövőjét is bizonytalannak
ítélte meg, az igazi okot azonban a magyar egyetem vesztett ügye szolgáltatta. Mert nemcsak baráti köre, saját egyetemének tanszemélyzete, az egész magyar közvélemény helytelenítette, ítélte el egyetemünk felszámolását, hanem felesége is. Csendes és felesége harmonikus családi életet élt, de az „egyesítés” keserű napjaiban az asszony férje vállalt szerepét nem helyeselhette. Barátnői, munkatársai és szomszédai a tanúk rá, hogy a megözvegyült Csendesné később mennyire hibásnak érezte magát a férjének tett szemrehányások és azokat követő öngyilkossága miatt. Az önvád volt a döntő tényező, hogy
Csendesné úgy határozott: követi férje példáját. Ami rövidesen meg is történt.
Mikor eltávozott közülünk, Csendes Zoltán mindössze 35 éves volt, szellemi ereje
teljében. Addigi életét az alapos felkészülés után javarészt oktató-szervező munka töltötte ki, az alkotás igazi virágkora még hátra volt. Csak azok a megmondhatói, akik ragyogó
tehetségét, kitűnő felkészültségét és hivatástudatát ismerték, hogy milyen nagy személyiség élete és tevékenysége tört derékba, hogy távoztával mit vesztett a felsőoktatásunk és
tudományosságunk, egész népünk.
Csendes Zoltán végső elhatározására a példát Szabédi László öngyilkossága szolgáltatta. Szabédi megrázó temetésén a sok száz ember társaságában maga is részt vett, ahol
az elhantolás után a tömeg mintegy tiltakozásképpen nem akart szétoszlani.
Mikor a prorektor úgy döntött, hogy végez magával, a rá jellemző tudományos pontossággal készített elő mindent. Felesége távollétét felhasználva búcsúleveleket írt, melyekben tettét betegségével indokolta és leírta: miként szerezte be az életének véget vető
szereket.
Csendes Zoltán Takács Lajosnak, a Bolyai Egyetem utolsó rektorának búcsúlevelet
hagyott hátra. Levelében öngyilkosságát öröklött és megállíthatatlan bénulásos betegségével indokolta. Magyarázatával nyilván hozzátartozóit, barátait és munkatársait akarta
védeni-kímélni, hiszen a pártállam korában a politikai öngyilkosság bélyege a hozzá közelállókat is sújthatta volna. A valóságban azonban minden józanul gondolkodó ember
tudta az igazi okot. Azt ugyanis, hogy az egyetem megszüntetésének alantas kifundálói
és kegyetlen kikényszerítői kergették halálba. A diákság megnyugtatására a pártszervek
felolvastatták az áldozatnak rektorhoz intézett levelét, melyben tettét betegséggel indokolta. Az volt a pártutasítás, hogy a levelet gyűléseken hozzák a diákság tudomására. A
diákvezetők azonban legtöbb esetben ezt nem tették meg, mert nagyon jól tudták prorektoruk öngyilkosságának valódi okát, és nem akartak hazugság terjesztői lenni.
A hatalom természetesen nem az igazi okot tárta a közönség elé, hanem Csendes
Zoltán öngyilkosságát egészségügyi okokkal magyarázta. Kollégái és kortársai azonban
jól tudják, hogy Szabédi Lászlóval együtt Csendes Zoltán is a Bolyai Tudományegyetem
felszámolásának áldozata. Mindketten egy törvénytelen, az erdélyi magyar nemzetiség
ellen irányuló kulturális genocídium, a pártállam diktálta terror és megfélemlítés mártírjai.
2006-ban az Államelnöki Bizottság által a román Parlamentben bemutatott Tismăneanu-jelentés a román kommunista diktatúra elemzése. Miután bemutatja a magyar
középiskolai oktatás lassú felszámolási folyamatát, a felsőoktatásra tér rá. Arra, hogy mi51
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ként szüntették meg sorra a kolozsvári mezőgazdasági, zeneművészeti és képzőművészeti intézetekben a magyar oktatást, hogyan vitték végbe a marosvásárhelyi orvosi és
gyógyszerészeti és színművészeti intézetek önálló magyar jellegének eltüntetését a román szekciók szervezésével, hogy túlsúlyuk erőszakolásával a magyar tagozatot ellehetetlenítsék. Noha a Tismăneanu-jelentés a Babeş és Bolyai egyetemek egyesítésében csak
„a magyar nyelvű egyetemi oktatás korlátozását” látja s nem emeli ki annak súlyos következményeit, elemzésének egy mondatában rámutat a folyamat lényegére: „A magyar
anyanyelvű felsőoktatási intézmények egyesítési szándéka a hasonló román intézményekkel valójában asszimilációs stratégia volt” – írja. A magyarellenes pártállami erőszak
elsődleges áldozata a Bolyai Tudományegyetem volt, melyben a román nacionalizmus
mindvégig a magyar művelődés legjelentősebb fellegvárát látta s megszüntetését diadalként ünnepelte.
A romániai magyarság viszont szomorúan volt kénytelen tudomásul venni a történteket. Ha vezetői többségükben a beléjük sulykolt pártfegyelemnek engedelmeskedtek, a
tanszemélyzet pedig követte példájukat, egyesek legjobb esetben halvány kísérlettel próbálták menteni, ami még menthető. Erdély magyar egyetemének azonban voltak olyan
vezető személyiségei, akik öngyilkosságukkal tiltakoztak. Ilyen volt Szabédi László és
Csendes Zoltán. Áldozatvállalásukkal beírták nevüket Erdély és népünk történetébe.
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„Heydte a futásban utolérhetetlen volt”

A

hadtörténelem legismertebb August von Heydte nevű tisztje – internetes keresőprogramok tanúsága szerint – a második világháború német hadseregében szolgált mint ejtőernyős parancsnok. Nagy szerepet játszott a krétai Chania elfoglalásában, harcolt Észak-Afrikában, az Ardennekben, és mint egy ejtőernyős harccsoport
parancsnoka esett amerikai fogságba. A Heydte név hallatán azonban az Erdély 1848–
49-es története iránt érdeklődőknek mégis egy másik ember jut az eszébe.
A cím Orbán Balázs megállapítását idézi a Székelyföldről írt hatalmas munkájában
arról a Heydtéről, akit magyar kortársai több okból sem kedvelhettek, például az erdővidéki Köpec felégetése miatt, illetve az 1854-ben a marosvásárhelyi vésztörvényszék vezetőjeként hozott halálos ítéletei miatt sem.1 Heydte 1859-ben fordult a Mária Terézia Rend
káptalanához azon kéréssel, hogy 1848-as érdemeiért, a felterjesztett okmányok alapján,
támogassa kérelmét az uralkodó előtt a rend odaítélése érdekében. A legmagasabb katonai kitüntetést a rend szabályzata szerint olyan katonatisztek kaphatták, akik az ellenség
előtt nagy önállóságot s különös bátorságot mutattak, és a kötelességteljesítésen túlmutató helytállást tanúsítottak. Heydte tíz évvel a szabadságharc leverése után úgy gondolta,
hogy ő is megérdemelne egy ilyen rendjelet általa rendkívül sikeresnek ítélt negyvennyolcas szerepléséért.
August Freiherr von der Heydte 1809-ben született a bajorországi Feuchtwangen
nevű településen.2 Tizenhét éves korában lépett be az 5. dragonyosezredbe, mely Savoyai
Jenő herceg nevét viselte, függetlenül a mindenkori ezredtulajdonostól. Heydte ebben az
ezredben szolgált 1848-ig, miközben szépen lépdelt a ranglétrán. Harminckét éves korára már elérte az első kapitányi rendfokozatot. A cseh legénységű ezred Erdélyben állomásozott, az ezredtörzs Kőhalmon működött. Heydte kapitányt az 1848-as magyarországi
és erdélyi változások nem ingatták meg császárhűségében, teljesen egyetértett Anton
Puchner altábornagy, erdélyi főhadparancsnok október 18-i manifesztumával, és készséggel igyekezett visszaterelni az eseményeket az általa normálisnak gondolt mederbe.
A dragonyos kapitány katonai szereplése a székelyek november 5-i marosvásárhelyi
veresége után kezdődött. A vereség hatására a székely tábor feloszlott, szinte mindenki
vonult, menekült saját széke felé, az ellenállás lehetősége minimálisra csökkent. A helyzetet csupán az javította némileg, hogy a Székelyföld belseje felé előrenyomuló császári
csapatokat, amelyeknek első oszlopát Heydte kapitány vezette, az ütközetet követő nap
Bikafalvánál sikerült időlegesen megállítani. Ennek eredményeként Háromszék védelmének megszervezésére maradt ugyan megfelelő idő, de Udvarhelyszék pacifikálása elkerülhetetlen volt. Heydte 16-án be is vonult Székelyudvarhelyre, megszállta Parajdot,
felügyelete alá vonta a kincstári pénztárat. Ezt követően felszólította Csíkszéket is a behódolásra, amely Franz Dorsner ezredesnek, a csíki határőr-gyalogezred parancsnokának hathatós közreműködésével a következő hetekben sikerült is. Közben a kapitány
Háromszék felé fordult. Különítményével november 26-án Homoródszentpálról Felsőrákosra vonult, ahonnan megkezdte a környék székely falvainak lefegyverzését és megsarcolását. Innen azonban elöljárójának, Gedeon József altábornagy, hadosztályparancs-

1
2

Orbán 1868. VI. 380.
Kriegsarchiv Wien (KAW), Militärmatrikeln Generalität 1820 bis 1869. 411.
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noknak az intézkedésére a Földvárnál összpontosuló császári csapatokhoz kellett csatlakoznia. Félbeszakította tehát a „rendteremtést”, és Hídvégre vonult.3
Heydte kapitány katonái november 29-én már tényleges harcokba keveredtek. Hídvég környékén kisebb székely különítményekkel kerültek szembe, amelyek azonban
gyorsan kitértek előlük. Gedeon tábornok a következő napon támadásra vezényelte csapatait a Székelyföld ellen, amely azonban teljes kudarcot vallott. Heydte kapitány így
visszatérhetett Székelyudvarhelyre, hogy a csíkiak ügyét tovább intézze. Ez azonban még
nem állt közel a megoldáshoz, így ismét Erdővidék felé fordult. Itt Daniel Imre Bardóc
fiúszéki királyi biztos segítségével folytatta a sarcok és a fegyverek beszedését, de a háromszékiek ekkor már ellenálltak. Ebből alakult ki december 9-én azon ütközet, amelynek a vége a köpeci mészárlás és a falu felégetése lett.4 A komoly túlerőben lévő császáriak jelentős veszteségeket szenvedtek, aminek megtorlása vezetett ötven köpeci polgár
halálához. Ez a tragikus esemény azonban nem félemlítette meg a székelyeket, hanem
éppen ellenkezőleg, idevonzott olyan erőket, amelyek Heydtét és különítményét december 13-án elűzték Felsőrákosról egészen Homoródig.
A császáriak első kísérlete Háromszék meghódoltatására tehát teljes kudarcot vallott,
ezért Puchner újabb csapatokat irányított ide, a Schurtter-dandárt. Ennek megjelenése
tette lehetővé, hogy Heydte is visszatérjen Felsőrákosra, és ez késztette a székelyeket is
arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek. Ennek lefolytatására a tárgyalásokban eddig is sikeresnek bizonyult dragonyos kapitányt bízták meg. A felek 1849. január 2-án
meg is kötötték az árapataki szerződést, de ez csupán rövid időre szólt, mert már közeledett Josef Bem altábornagy honvédserege.
A következő hetekben a császáriak egyik legfőbb célja az volt, hogy megakadályozzák
a székelyek és Bem csapatainak egyesülését. Február elején már több háromszéki és csíkszéki zászlóalj gyülekezett Sepsiszentgyörgyön, amelyek Gál Sándor vezetésével először
Brassó felé, majd a február 2-i szentpéteri ütközet után Székelyudvarhely felé vonultak.
Közben Heydte – immáron őrnagyi rangban – azt a feladatot kapta, hogy különítményével a Küküllő völgyét tartsa megfigyelés alatt, és akadályozza meg a magyarok egyesülését. Gedeon tábornok hadosztálya közben Nagyszeben felé húzódott.
Heydte kapitány a rábízott feladatot igyekezett teljesíteni, január 31-én bevonult Erzsébetvárosba, ahol alig találkozott ellenállással, majd néhány nappal később továbbindult Medgyesre. A szász városban Szilágyi Sámuel alezredes különítménye szállásolt. A
császári őrnagy február 8-i támadásával szemben a magyarok nem fejtettek ki jelentősebb ellenállást, és elvonultak Marosvásárhely felé. Heydte a „hatalmas” győzelmet a város kivilágíttatásával ünnepelte meg, de a sikert mégsem élvezhette sokáig.5 Másnap már
megjelentek a város előtt Zsurmay Lipót és Pereczi Mihály őrnagy – Bem seregétől
Vizaknánál elszakadt – csapatai, amelyek Heydte különítményét kiszorították a városból.
Heydte a Küküllő völgyében vonult el, és még arra a hírre sem tért vissza Medgyesre,
hogy a magyar csapatok elvonultak Marosvásárhely felé. Kővári szerint a város lakói kérték Heydtét, hogy ne szállja meg a várost, csak ha meg is tudja tartani.6
Február 15-én – az erdélyi hadjáratban fordulópontot jelentő piski ütközet után –
Bem csapatai is bevonultak Medgyesre. Ennek híre ismét megmozdulásra kényszerítette
3
4
5
6
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bűvöletében. Ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szerk. Hermann Róbert,
Zakar Péter. Szeged 2007.
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Kővári: i. m. 187.

EME

„Heydte a futásban utolérhetetlen volt”

Heydtét. A császári őrnagy különítménye ugyanis Segesváron állt, a Székelyudvarhelyen
gyülekező székelyek és Bem csapatai között. Az őrnagy ebből a veszélyesnek ítélt helyzetből igyekezett kivonni magát és – mit sem törődve azzal a paranccsal, hogy lehetőleg
akadályozza a székelyek csatlakozását Bemhez – Nagyszeben felé elvonult. Bem csapatai
ezt követően akadály nélkül megerősödhettek székely zászlóaljakkal és huszárokkal.
Bem legfontosabb célja Nagyszeben elfoglalása volt. Előtte azonban március 1-jén és
2-án Medgyesnél vívott ütközetet a két szembenálló fél. A császári csapatokhoz csatlakozott Heydte különítménye is, amelynek az ütközetben egy jobbszárnyi megkerülő műveletet kellett végrehajtania, de ennek eredményéről nem tudunk. Az ütközetet elvesztő
Bem ezt követően visszahúzódott Segesvárra, de nem sokkal később, Puchner fatális hibáját kihasználva, mégis megtámadhatta és elfoglalta Nagyszebent. A császári és a segítségükre siető orosz csapatok ezután már csak Brassót igyekeztek oltalmazni. Az üldöző
magyar csapatokat Czetz János ezredes vezette, aki Feketehalomnál megtámadta a Barcaság fővárosát fedező császári dandárokat. Az ekkor történt eseményeket Orbán Balázs
a következőképpen idézi: „márcz. 19-én a vállalkozó szellemű, de hadmozdulatainak kivitelében szerencsétlen Heydte a feketehalmi csata folyama alatt a magyar seregek oldalba való támadására vállalkozott; a marosszéki 87. honvéd zászlóalj által azonban idejében észrevétetvén, nemcsak visszaveretett, hanem a főseregtől elvágatván, a törcsvári
szoros felé kergettetett a Pap Vilmos parancsnoksága alatt utána robogó székelyek által,
kik ha beérhetik Heydte páni félelemtől meglepett seregét, annak rossz napot csináltak
volna.”7 Heydte ezt követően Havasalföldre menekült, ahová Orbán szerint húszórányi
menekülés után meg is érkezett.
A következőkben magyar fordításban közöljük Heydte Mária Terézia Rend iránti kérelmét, melyet a bécsi Kriegsarchiv őriz. E kérelem jól illusztrálja, hogy a visszaemlékezések mennyire torzíthatnak, főleg ha a szerzők tollát személyes érdek vezeti. Sajnos vagy
természetesen e szempont majd mindig tetten érhető. Valószínűleg (az akkor már tábornok) Heydte kérelmét a Mária Terézia Rend káptalana sem tartotta megalapozottnak,
mert elutasította annak továbbítását.

„A Magas Mária Terézia Rend káptalana8
Közvetlenül az 1848–1849-es hadjárat befejezése után az egykori Székely székek Kerület
parancsnokságához és a Székely Határkerülethez kinevezve, mindjárt a Nagyszebenben
tartott szükséges tanácskozás után elhatároztam, hogy kérelmet nyújtok be, de ennek
lehetőségéről a legkegyelmesebb Felség által összeállított magas Mária Terézia Rend káptalanától csak akkor értesültem, amikor már túl késő volt.
Bátorkodom ennél fogva a most összeállított magas káptalannak a legodaadóbb kérelmemet benyújtani, azon kéréssel, hogy teljesítményemet az 1848–1849-es hadjáratban
a mellékelt 42 eredeti dokumentum alapján vizsgálja meg, és abban az esetben, ha teljesítményemet a magas rend alapszabálya szerint kielégítőnek találja, császári királyi apostoli Őfelségének a Katonai Mária Terézia Rend legkegyelmesebb engedélyezéséhez legkegyesebb előterjesztésbe szíveskedjék hozni.
A szolgálatom közelebbi megvilágításához, ha még megengedhetem magamnak, 23
darab novemberi átiratot csatolok, melynek eredetijeit őkegyelmessége Erdély katonai és
polgári kormányzójának, herceg Friedrich Lichtenstein altábornagynak magas kívánsá-

7
8

Orbán 1868. VI. 380.
KAW, Militär Maria Theresia Orden F IV. H 158.
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gára, a háború és az azt követő időszak (eseményeinek) tisztázására átadtam és még nem
kaptam vissza.
Ezen dokumentumokból eléggé kivehető az ezen időszakban végzett tevékenységem
katonai, politikai és adminisztratív szempontból egyaránt. Bemutatnak olyan sikereket,
mint az általam elvállalt és parancsnokolt ütközetek, mint másoldalú intézkedések is,
amelyek révén gyenge erőmmel Udvarhelyszéket és Erdővidéket meghódoltattam, a
parajdi bányaművek és annak jövedelme a kezünkre jutott, és ezáltal egész Csíkszék alávetésre került. Ennek köszönhetően a hadtest9 állást foglalhatott Marosvásárhelyen és
Kolozsvár felé vonulhatott. A december 7-i rákosi és a 9-i köpeci szerencsés ütközet által,
ez utóbbinál sokszoros túlerővel szemben, Brassót a bevételtől és kifosztástól megőriztem, azt követően, miután az egész székely erő 13-án Felsőrákosnál megtámadott, a
Homoród völgyébe kénytelen voltam visszavonulni, de mégis sikerült az ellenség további
előrenyomulását Udvarhely és Kőhalom felé akadályozni. Megerősítésem után december
24-én Parosnál10 az ellenséget meg tudtam lepni és visszavonulásra késztettem, miközben sok foglyot ejtettem, ezzel Erdővidéket újra alávetettem és december 28-án Földvárig
előre tudtam vonulni, ahonnan Háromszékre támadhattam. Erről azonban magasabb
utasításra lemondtam, sőt őexcellenciájával, a vezénylő tábornokkal való egyesülés miatt
visszavonulni rendeltek, amin nem lehetett változtatni.11 A háromszéki székelyek pacifikálására így egy szerződés megkötésére törekedtem, miáltal a háromszéki székelyeket és
az ott található nemzetőr csapatokat hosszú időre ártalmatlanná tehettem.
Mivel az egész Székelyföld a magas Főhadparancsnokság fennhatósága alatt állt, ezáltal újra lehetségessé vált minden Erdélyben található cs. kir. katonai erőt a Bem alatt
előretörő felkelők ellen alkalmazni.
A további mellékelt 37 dokumentum bizonyítja, hogy olyan sokáig, amíg csak lehetett, a Székelyföldet a Bem csapatainak előrenyomulásával szemben védtem, azután vonulás közben Bem összeköttetését a székelyekkel és Marosvásárhellyel folyamatosan járőrökkel zaklattam. Január 29-én Erzsébetvárost elfoglaltam, február 8-án pedig
Medgyesnél a Szilágyi által vezetett felkelőket megtámadtam és megvertem. Ekkor sok
foglyot ejtettem, köztük 2 tisztet, 500 fegyvert, sok lőszerrel, felhalmozott hadianyagot és
élelmiszert. Bár másnap Medgyest újra ki kellett ürítenem, mivel Zsurmay túlerővel
megtámadott és Szilágyi még a közelben volt, aki a visszavonulási utamat elvághatta,
mégis sikerült az 500 zsákmányolt fegyvert és hadianyagot elszállítani. A foglyokat, akik
mindegyike sebesült volt, a felkelőknek kénytelen voltam hátrahagyni, a lisztkészletet
hasonlóképpen. A székely felkelés általános sikere és Bem által Medgyesen és akörül felvett állás miatt ekkor parancsot kaptam, hogy Nagyszebenhez húzódjak közelebb és fedezzem azt a Küküllő-völgy felől fenyegető ellenséges mozgástól.
A tábornok Medgyes elleni felvonulásakor március 3-án Almennél12 ütközetet vívtam Zsurmayval, akit Meschenig13 nyomtam vissza, azonban előrenyomulásom a vezénylő tábornok támadásának oldalirányú támogatására eredménytelen volt. Egy hírnök
közben azt a hírt hozta, hogy a van der Nüll-dandár ütközete kedvezőtlenül végződött,
és a hadtest visszahúzódott Martinsdorfig14. A további előrevonulásnál Segesvár felé a

9 Ti. az Erdélyi Főhadparancsnoksághoz tartozó csapatokból szervezett hadtest.
10 E napon Heydte Felsőrákosnál lepte meg a székelyeket, akiket valóban menekülésre késztetett.
11 Gedeon tábornok rendelte Brassóba Heydte kapitányt azért, hogy onnan egyesített erővel december 30-án támadást indítson a Székelyföld megszállására. Erről később lemondott.
12 Alma Vii, Szászalmás
13 Moşna, Muzsna
14 Metiş, Martonfalva
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főúton a Danusnál15 felállított ellenséges előőrs ellen addig demonstráltam, amíg a vezénylő tábornok el nem érte Trappoldot16. A következő nap virradatkor Tölsendorfra17
vonultam. Ide érkezve parancsot kaptam a Nagyszeben felé levonuló Bem követésére. Az
ellenség lovasságból álló utóvédjét éjjel Danusban utol kellett érnem, majd tovább kellett
vonulnom.
A hadtest újra oldalmenetet hajtott végre Leschkirchen18 felé. Parancsot kaptam az
országúton az ellenséget követni, rajtaütöttem a hátvédjén Prettayból19 és állást foglaltam
Medgyes előtt. Az ellenség éjjel erősítést kapott Marosvásárhelyről 4000 fő és 12 löveg
erőben. Másnap meg is támadott és Lasslenig20 visszanyomott. Itt kaptam a hírt Nagyszeben bevételéről és hogy vonuljak Fogaras felé. Előrenyomulásom Nagyszeben megtámadásához sajnos nem volt keresztülvihető, és ellentétes utasítást kaptam, hogy a balszárnyon, Pojana Marului-n21 át vonuljak Brassó fedezéséhez. Tohany22 térségét elérve egy új
utasítást kaptam, hogy Sinka23 felé vonuljak és Bemet támadjam hátba, azonban még
nem érkeztem teljesen oda, amikor újabb parancs jött, hogy Bem előrenyomulását balszárnyon fenyegessem, és végül egyesülve a brassói nemzetőrökkel, vonuljak a császárikirályi csapatokkal Brassó védelméhez.
Ezt a parancsot már nem hajtottam végre, mivel amikor a Tohánynál lévő szoroson
áthaladtam, az ellenséges csapatok már Weidenbachot24 bevették.
Kénytelen voltam tehát Törcsvár felé vonulni és az óriási hótömeg és csapataim kimerültsége ellenére, miután hírt kaptam, hogy Brassótól a mieink már hátrálnak, az erre
következő éjszaka Törcsváron és La Cruca-n keresztül nagyon csekély anyagi veszteséggel Havasalföldre vonultam.
A menekülők százai csatlakoztak hozzám, és magammal vittem és átadtam a harmincad vám pénztárát is.
Amikor az első oszloppal április 18-án elértem Orsovát, az ott lévő Chavanne ezredesnek25 az osztályokat sietve elküldtem, személyemre nézve azt a parancsot kaptam,
hogy haladéktalanul Bukarestbe, a cári orosz főhadiszállásra menjek le.
Ez az én rövid működésem az erdélyi hadjárat első felében, mit én a magas káptalan
magas jóindulatú mérlegelésére hódolattal felterjeszteni bátorkodom.
Prága, 1859. augusztus 24.
Báró Heydte vezérőrnagy”

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Danes, Dános, Dunesdorf
Apold
Floresti, Földszin, Felsendorf
Nochrich, Újegyház, Leschkirch
Bratai, Baráthely, Bretai
Laslea, Szászszentlászló, Gross-Lasseln
Almásmező
Valószínűleg Ótohán
Şinca
Ghimbav, Vidombák
Chavanne, Franz Norbert Joseph Edler von (1802–1872)
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Az erdélyi reneszánsz főpap esete a magyar kommunista
hírszerzéssel
Adalékok Lászai János római utókorához

1

961 őszén szép kiállítású, karcsú kötet jelent meg Rómában a Herder Kiadó gondozásában. Frappánsan tömör olasz címe magyarul kissé nehézkesen adható vissza: „A
Rómát »közös hazá«-nak valló Lászai János sírköve” (La lapide sepolcrale di Giovanni
da Lazo assertore di Roma „patria comune”). A kötet tudós szerzője, Florio Banfi akkoriban már komoly tudományos elismertséget szerzett a magyar és az olasz kultúra kölcsönkapcsolatairól szóló, a kódexekben rejlő egyházi szövegemlékektől a magyar végvárrendszer olasz mérnökeinek munkásságáig ívelő tematikájú tanulmányaival. E könyvében azt mutatta be, milyen antik római, keresztény és humanista hagyományban gyökerezik a római Santo Stefano Rotondo-templomban eltemetett telegdi főesperes és vatikáni gyóntató, Lászai János (†1523) reneszánsz sírversének gondolatvilága.
Róma nevezetes hét dombja közül a Celio (Celius) vállán emelkedik az a templom,
amely a legtöbb magyar emléket őrzi. Az Örök Város sok száz egyháza között igen ritka
a kerektemplom, s közülük ez az V. századi ókeresztény bazilika a legszebb, amely nagy
valószínűséggel a „Mennyei Jeruzsálem” gondolatától ihletve, a jeruzsálemi Szentsírtemplom idealizált mintájára épült. Az eredetileg háromgyűrűsre tervezett, de egészében
csak a második gyűrűsoron beépített templomot 483-ban szentelték fel. Patrónusa Szent
István első vértanú, akinek holttestét 451-ben találták meg Jeruzsálem mellett, és ekkoriban terjedt el a keresztény Nyugaton is a kultusza. Évezred múltán, 1454-ben V. Miklós
pápa a templomot a pálosokra – az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendre – bízta.
Alighanem ők építtették a kolostort a templom mellé, talán legtehetségesebb római elöljárójuk, Kapusi Bálint kezdeményezésére. A belső udvaron szép magyar emlék a kútépítmény falán II. Ulászló király címere. A templom főoltárának felszentelését ekkoriban
egészíthették ki a magyar szent királyok – István, László és a tévesen „előléptetett” Imre
– tiszteletével. A kőtárban őrzött oltármaradványok között két pálos sírkő is megtalálható. Az egyik koponyát, keresztcsontokat ábrázol, míg a másik azé az Istvánfia Kelemené,
aki 1495-ben bekövetkezett haláláig a Szent Péter-bazilikában volt magyar gyóntató, és
akinek ügyében Mátyás király több ízben levelezett VIII. Ince pápával. Felirata szép
ószövetségi idézet: „Tudom, hogy Megváltóm él, és föltámadok az utolsó napon: megújulnak csontjaim és testemben látom meg Istenemet.” A régészeti vizsgálatok azt is jelezték, hogy a pálos csontmaradványok a Primus és Felicianus kápolna alatti üregben
találhatók.
A központi főoltár festett korlátjának hátsó kijárata mellett, magasított kőkereten,
kötélkordonnal szépen elkerítve, fehér márványlap fekszik: az erdélyi Lászai (Lászói, Lázai stb.) János telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok sírkőlapja. A költő és főpap
1448-ban Lászón (Torna megye) született; családja már életében kapta nemesi rangját –
címere, a három nyílvesszőt tartó kéz ott van a kőpárnán, az örökalvó öregember arca
mellett. Mint tehetséges szónok és költő fölkeltette a befolyásos Geréb László erdélyi püspök figyelmét, és már 1483-ban tagja lett a gyulafehérvári káptalannak. Később zarándokútra indult Jeruzsálembe. Felix Fabri ulmi szerzetes, akivel együtt utazott a Szentföldről a sivatagon át Egyiptomba, följegyezte róla, hogy a Sinai-hegyen lévő Szent Katalinmonostorban versekbe foglalt imát szerkesztett a német zarándokok és lovagok társasága
számára, melynek ő is tagja volt. Kairóban fogságba esett, de pártfogók segítségével ki59
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szabadult. Magyar „mamelukokkal” – magyar anyanyelvű muszlim katonákkal – találkozott ugyanis, akik körében sikeres misszionáriusként tevékenykedett. 1496-ban már
ismét Erdélyben találjuk. 1512-ben egy okleveles adat szerint Barlabási Lénárd erdélyi
alvajda adományokban részesítette. Ebben az évben fejezte be legjelentősebb alkotását, a
gyulafehérvári székesegyház ún. Lászai-kápolnájának építtetését. A mű a magyarországi
reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme – a források a „holtak kápolnájának” nevezik.
Homlokzatának felirata, Geréb László püspök címere és körirata éppúgy a költőtől való,
mint az apostolszobrokhoz címzett, falra vésett disztichonok. Így fohászkodott pl. Szent
Pálhoz:
„Aki az emberek ezreit isteni hitre tanítod,
Adj, Pál, nékem erőt, tartsam igaz hitemet.”
Szent Péter kőarca mellé írta a másik kétsorost:
„Te, aki zárod-tárod a fényes olimpuszi ajtót,
Nyisd, Péter, ki nekem, nyisd fel az égi kaput.”
(Tóth István fordításai)
Nyilván véletlen, hogy éppen Róma, az Örök Város páros égi patrónusaihoz szóló
versei maradtak ránk, de valamiképp mégis jelzik Lászai sorsának irányát. 1518-ban
ugyanis Rómába költözött, ahol a Szent Péter-bazilikában a magyar zarándokok gyóntatójaként működött egészen 1523-ban bekövetkezett haláláig. Manapság megkülönböztetett figyelemben részesül a sírkőlap, a magyar középkor legjelentősebb római emléke,
hiszen sokan vannak, akik elsősorban miatta keresik fel a körtemplomot. Fraknói Vilmos
jelzései nyomán már Bunyitay Vince is írt róla a hazai egyházi sajtóban, de Riedl Frigyes
adta meg számára azt a rangot, amelyet méltán megérdemel. Őt követte Cs. Szabó László,
aki szép kötete, a Római muzsika lapjain idézte fel találkozását Lászai sírjával.
Mindőjüket nemcsak a márványlap faragványainak méltóságot és szépséget egyesítő
reneszánsz harmóniája nyűgözte le, de még inkább a humanista pap maga szerezte sírversének finom metruma, amelytől vezetve e fennkölt lélek egykor az örök Róma, a városok anyja egyedülálló szerepén tűnődött:
„Utas, lásd, itt pihen római sírban,
ki jeges Duna partján született,
de ne csodálkozz, Te is jól tudod,
mindannyiunk örök hazája Róma.”
(Ferencz Győző fordítása)1
„Mindannyiunk örök hazája Róma” („Roma est patria omnium fuitque”). Nos, ennek
a nagyszerű gondolatnak a szellemi anatómiáját követte végig szép kötetében Florio
1
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A fentiekre l. Csorba László: Magyar emlékek Itáliában. 106–107. Lászai személyére, életművére l. V. Kovács Sándor: Egy epigrammaköltő a Jagelló-korban. In: Uő: Eszmetörténet és régi
magyar irodalom. Bp. 1987. 396–437. Banfi nyomán Sárközy Péter írt a sírvers gondolatának
történetéről, l. Sárközy Péter: Közös hazánk: Róma (Lászai János síremlékének tanítása). In:
Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. Szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor.
Pécs 1996. 211; Sárközy Péter: Közös hazánk: Róma. Művelődés 1995. 5–6. sz. 6; Sárközy Péter: „Roma est patria omnium fuitque”. Bp. 2001. 24.

EME

Az erdélyi reneszánsz főpap esete
a magyar
kommunista
hírszerzéssel
„Heydte
a futásban
utolérhetetlen
volt”

Banfi. A dolgozat egy részét kiadta a Palatino folyóirat,2 míg a teljes műben a síremlékről,
a kerektemplomról, továbbá a gyulafehérvári székesegyház Lászai-kápolnájáról készített
fényképfelvételek illusztrálják a mondanivalót. A függelékben közölt latin nyelvű oklevelek a kápolna oltárának szoros kapcsolatát bizonyítják a Rómában található Szentlélek
ispotályhoz kötődő nemzetközi társulattal. A pompás kötet kiadójaként a nagynevű német Herder Verlag, illetve a címlapon e minőségben egy „Academia Catholica Hungarica
– Roma” nevű szervezet szerepel.
Ilyen nevű intézmény azonban ténylegesen soha nem működött az Örök Városban!
Ám akkor hogyan került a kötet címlapjára? Vajon mi lehet ennek a furcsa ellentmondásnak az oka? A válaszhoz végig kell követnünk a kötet megszületésének és kiadásának
nem éppen hétköznapi történetét.
A kezdetek visszanyúlnak 1950 nyarára, amikor Florio Banfi (Barabás Holik László),3
a Római Magyar Akadémia titkára, aki mintegy két éve töltötte be hivatalát, hazarendelő
üzenetet kapott Budapestről. Az 1927 óta gyakorlatilag folyamatosan Olaszországban élő
tudós azonban hazautaztában rosszul lett a vonaton és visszatért Rómába. Akadémiai és
követségi munkatársai viszont – akik egyben állambiztonsági és katonai hírszerzőtisztként szolgáltak – nem hitték el, hogy szívbetegsége valódi. Aggodalmuk igazi oka az volt,
hogy mivel 1949-ben Banfit beszervezték a hírszerző titkos ügynöki hálózatba, attól tartottak, átáll az „ellenség”-hez. Miként tartótisztje írta: „Banfi szerintem ha disszidál, teljesen nyíltan ellenünk fog dolgozni. A rendőrségi kapcsolatai, valamint a vatikáni kapcsolatai elvesznek számunkra.”4 Ugyanezt megerősítette nem sokkal később a budapesti
központban Amigó Tibor hadnagy is: „Barabás anyagi helyzete nagyon rossz, sokszor
szorul támogatásra. Jelenlegi beosztásához nagyon ragaszkodik, és mint ahogy kapcsolatunk írja, amíg nálunk kenyerét biztosítva látja, addig szolgálatot fog tenni nekünk. Mihelyt azonban állását elveszti, Péterffyék5 feltétlenül munkába állítják ellenünk, anyagi
támogatást adva neki és azzal az előnnyel, hogy az épületből sem tudjuk kitenni.”6
Végül a követség szakított Banfival, disszidenssé nyilvánították – ám érdekes módon
a megjósolt átállás mégsem következett be. Ennek döntő motívuma azonban csak évekkel később tárult fel az állambiztonsági munkatársak előtt: azután, hogy 1954-ben Banfit
újra sikeresen „visszaszervezték” ügynökeik sorába. Azokból a feljegyzésekből ugyanis,
amelyekben a tudós sorba vette fontosabb olasz ismeretségeit és kapcsolatait, egy súlyos,
elintézetlen konfliktus körvonalai bontakoztak ki. Banfi többek között megemlítette
2
3

4
5

6

Banfi, Florio: Roma „patria comune”. Palatino 1961. nr. 5–6.
Florio Banfi (Nyíregyháza, 1899 – Róma, 1965), eredeti nevén Holik László klasszika-filológusként és történészként végzett a pesti egyetemen. (Gimnazista korában pár évig a ciszterci
rendbe tartozott, innen származik Flóris keresztneve.) 1927-től Olaszországban élt, ekkortól
vette fel a Barabás vezetéknevet, míg publikációiban a Florio Banfi írói nevet használta. 1931–
34 között az Olasz Hadiépítészeti Intézetben, majd 1940-ig a Kelet-Európai Intézetben is dolgozott, tanított. 1948–50 között a Római Magyar Akadémia titkári posztját töltötte be. Pályájára l. Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. Péter László. Bp. 2000. 135.
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Bp. (A továbbiakban: ÁBTL) 3.2.1. Bt-407/1.
„Arnold”. „Banfi Florio visszatért…” kezdetű irattöredék (h.é.n.) 27.
Péterffy Gedeon teológiai akadémiai tanár 1947-től a Pápai Magyar Egyházi Intézet vezetőjeként szolgált Rómában. Mindszenty József bíboroshoz hűségesen – mind személyében, mind
egész intézményével – élesen szembenállt a Római Magyar Akadémia és a követség kommunista irányítóival. Pályájára l. Beke Margit: Az esztergomi (esztergom-budapesti) főegyházmegye papsága 1892–2006. Bp. 2008. 581; Németh László Adalékok a római magyar lelkészség
történetéhez. Első rész: 1945–1963. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum 2002. 1–2. sz.
199, 215. (A továbbiakban: Németh 2002.); A Mindszenty-per. Összeáll. Gergely Jenő, Izsák
Lajos. Bp. 1989. 516; Magyar Katolikus Lexikon. Összeáll. Diós István. X. Bp. 2005. 901.
ÁBTL 3.2.1. Bt-407/1. „Arnold”. Amigó Tibor áv. hdgy. feljegyzése (1950. október 13.) 34.
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„Péterffy Gedeonnak és Vajda Ferencnek7 a Római Magyar Akadémia székháza elfoglalására 1950 márciusában végrehajtott kísérleteit”, melyek meghiúsulásáért – állította – a
két pap őt tette felelőssé. Mivel pedig 1949-ben XII. Pius pápa kiátkozással sújtotta mindazokat, akik együttműködnek a kommunista hatóságokkal,8 Péterffyék elintézték a vatikáni államtitkárságon, hogy ez a rendelkezés az immár a kommunista felügyelet alá kerülő Akadémia titkárára is vonatkozzék.9 Egy másik feljegyzésében Banfi ehhez még
hozzátette, hogy amikor elveszítette akadémiai állását, Giuseppe Mercati bíboros (akkoriban „a Római Egyház Könyv- és Levéltárnoka”) felszólította, hogy rendezze ügyét az
egyházzal. Ő azonban kifejtette, hogy ezt nem teszi meg, mert olyan sérelem érte, amelyet nem érdemelt meg. Őrá ugyanis nem érvényes a kiátkozási döntés, mert belsőleg
nem tette magáévá az ateista doktrínát és nem szolgálta annak propagandáját – így amíg
a Vatikán meg nem fenyíti rágalmazóit, Péterffyt és Vajdát, addig ő nem kéri a kiátkozás
feloldását, és megmarad lutheránusnak.10
Miután tisztába jöttek a helyzettel, az államvédelmi központ már ekkor természetesen azt szorgalmazta, hogy Banfi kérje a kiátkozás visszavonását, mert ez természetesen
javíthatná hírszerzői pozícióját. Az ügynök-tudós tett is informálódó lépéseket ez ügyben,11 de évekig nem történt komolyabb előrelépés. Az eredetileg használt „Ligeti Béla”
fedőnevet 1955 őszén az „Amedeo” névre változtatták – de a titkosszolgálati kollégák
érdekes módon képtelenek voltak megjegyezni a saját maguk által adott neveket, így végül ez „Amadeo” formában rögzült.12 1956 viharos őszén Banfi megúszta a lelepleződést,
és 1957-től folytatta titkos informátori tevékenységét. Életkörülményei közben nehezedtek, mert 1957-ben meghalt a felesége, és bár még csak épp elérte a hatvanat, komolyabb
szívbetegsége nem tette könnyűvé önmaga és a mindennapi élet rendszeres teendőinek
ellátását. Tudományos cikkeivel csak szórványosan keresett pénzt, így megélhetését a
hírszerző rezidentúrától kapott rendszeres havi juttatás biztosította.13 Érvényesülési, információszerzési lehetőségei 1959-ben javultak, mert a magyar püspöki kar állami eskütételének vatikáni elbírálásához az államtitkárság – Sanz Villalba Sotero prelátus,
7
8

9

10
11
12
13
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Vajda Ferenc a római magyar katolikus közösség lelkésze volt ebben az időben, pályájára l.
Németh 2002. 205–214; Németh László: Mindszenty József és a Santo Stefano Rotondo. Első
rész: 1945–1946. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum 2004. 3–4. sz. 186–190.
A Szent Officiumnak a pápa nevében 1949. július 1-jén kibocsátott dekrétuma szerint „eo
ipso” kiközösítés alá esik az, aki belép a kommunista pártba, vagy támogatja azt, illetve ha
kommunista könyveket és sajtótermékeket ír, olvas, terjeszt stb., l. Adriányi Gábor: A Vatikán
keleti politikája és Magyarország 1938–1978. A Mindszenty-ügy. Bp. 2004. 25.
ÁBTL 3.2.3. Mt-764/1. „Arnold”. „Beszélgetés Mons. Emanuele Toraldo-val” (h.é.n.) 332. Egy
későbbi jelentés szerint amikor a követség 1950 tavaszán följelentette a PMI vezetőit, ezért „a
felelősséget a Pápai Intézet akkori igazgatója, Péterffy Gedeon a pápai államtitkárságnak írt
beszámolóiban B[anfi] nyakába sózta. Márpedig a kánonkódex két paragrafusban »latae
sententiae«-kiközösítéssel sújtja mindazokat a világiakat, akik papi személyeket törvényszék
vagy bűnvádi eljárás elé hurcolnak. A kánonkódex e két paragrafusában lefektetett ítélet azonban oly kiközösítést statuál, mely alól való feloldozás »speciális módon« (a kánon szavai!) a
Szentszéknek van fenntartva, vagyis az ilyen delikvenseket csakis a pápa oldozhatja fel. Ez az
esete B[anfi]-nak is,” l. ÁBTL 3.2.3. Mt-764/3. „Arnold”. „B. kiközösítése és a feloldozására tett
kísérletek” (Róma, 1958. március 24.). A 2334. kánon 2. §-ról, illetve a 2341. kánonról van szó,
l. Kánonjogi kódex. Szerk. Gasparri Péter. [Bp. 1917.] 853, 856.
ÁBTL 3.2.3. Mt-764/1. „Arnold”. „Banfi Florio kapcsolatai olasz személyiségekkel (II.)”
(h.é.n.) 327–328.
ÁBTL 3.2.3. Mt-764/1. „Arnold”. „Banfi Florio látogatásai” (h.é.n. [1955?]). 371–372.
ÁBTL 3.2.1. Bt-407/1. „Arnold”. „Seres István” jelentése (1955. november 3.) 394.
ÁBTL 3.2.3. Mt-764/5. „Amadeo”. „Alföldi” jelentése Arnold ügynök ügyében (Budapest,
1960. június 11.). 152. A havi 50–70 000 líra mellett magyar „fizetést”, havi 500 Ft-ot is kapott,
amelyet otthon a nevére szóló takarékkönyvben helyeztek el, és idővel szép summává dagadt.

EME

Az erdélyi reneszánsz főpap esete
a magyar
kommunista
hírszerzéssel
„Heydte
a futásban
utolérhetetlen
volt”

Domenico Tardini bíboros államtitkár14 közeli munkatársa közvetítésével – vele is készíttetett tudományos szakvéleményt a kérdésről.15 Ezeket az esélyeket azonban egyelőre
nem tudta kihasználni, melynek okára találóan mutatott rá egy állambiztonsági jelentés:
bár „nevezett nagy műveltségű és alapos ismerője az egyház és a Vatikán belső helyzetének, de a körülötte kialakult bizalmatlanság légköre és rossz személyi feltételei (előrehaladott kora, elhanyagolt megjelenése) miatt operatív lehetőségei korlátozottak”.16 A bizalmatlanság eloszlatása alatt természetesen a már említett kiközösítés visszavonását, pontosabban az annak következményei alóli feloldozást, bűnbocsánatot (abszolúció) kell
érteni, amelyet Sotero is szorgalmazott, mert – célozgatásai szerint – Tardini bíboros államtitkár azt tervezte, hogy a zsinati előkészületekkel kapcsolatban valamiféle, az Egyesült Államokban elintézendő feladatot kívánna Banfira bízni, márpedig ennek minimális
előfeltétele volt, hogy a jövendő munkatársat visszafogadják a katolikus hívők közösségébe. A feloldozás elősegítése érdekében így azt javasolták, hogy írjon egy újabb, „tőle megszokott tudományos munkát”, amelyben módját ejtheti „az egyházról, ennek intézményeiről, a Vatikánról, Rómáról olyan tónusban szólani, aminő egy katolikus íróhoz illik.”17 Bár Banfi eleinte húzódozott a valóban nem egyszerű feladattól, tartótisztje, „Gallai
József ”18 határozottan rábeszélte, mert azt a távolabbi célt szolgálta, hogy „Arnold” ügynök – ez lett újabb fedőneve19 – komoly vatikáni akciók részese lehessen (amelyekről
azután persze tájékoztathatta megbízóit).20
Florio Banfi 1961 nyarán tehát megírt egy remek tanulmányt – azt a munkát, amelyet
a bevezetőben említettünk. Így találkozott össze az erdélyi reneszánsz főpap, Lászai János
a magyar kommunista hírszerzéssel… És itt érkeztünk el az ismeretlen „Academia
Catholica Hungarica – Roma” nevű szervezet titkának megoldásához. A rejtélyt a Sacra
Penitenciaria Romana21 közbelépése fejti meg: miután elfogadták Banfi ajánlatát egy nívós tudományos alkotás elkészítésére, egyben azt is szerették volna tudni, miképp viszonyul személyéhez az a magyar emigráns papi közösség, amelynek köréből egykor a felje14 Domenico Tardini pályájára l. Enciclopedia Italiana 1949–1960. Terza appendix. M–Z. Roma,
1961. 899.
15 Fejérdy András: „Hontalanok”. A római emigráns magyar papok, a magyar kormányzat és a
Vatikán keleti politikájának kezdetei. Történelmi Szemle 2009. 1. sz. 62. A szakvéleményt Barabás Holik természetesen az államvédelmi hatóságok közreműködésével és teljes egyetértésével készítette el, l. ÁBTL 3.2.3. Mt-764/6. „Arnold” ügye. „Gallai József ” jelentése (Budapest,
1961. december 15.). 4. A papságnak állami eskütételre vonatkozó kötelezettségét az 1957. évi
22. törvényerejű rendelet írta elő. A katolikus főpapok egy része az esküt 1959. április 24-én
tette le, l. Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. Kronológia. Bp. 1993. 317, 325–326.
16 ÁBTL 3.2.3. Mt-764/5. „Amadeo”. „Alföldi” jelentése Arnold ügynök ügyében (Budapest,
1960. június 11.). 153.
17 ÁBTL 3.2.3. Mt-764/5. „Amadeo”. „Látogatás Mons. Villalba Soterónál” (Róma, 1961. július
2.). 467.
18 A „Gallai” fedőnév az akkoriban századosként szolgáló, végül altábornagyi rangig emelkedő
Bogye Jánost takarja, pályájára l. Tabajdi Gábor–Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956–1990. Bp. 2008. 310–
311.
19 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/1. „Arnold”. „Gallai József ” jelentése (1961. június 6.) 334. Egyelőre nincs
arról adat, miért nem felelt már meg az „Amadeo”. A fedőnevek cseréjének, tudtommal, nem
voltak állandó szabályai, néha gyakran változtatták, néha meg hosszú évtizedeken át hű maradt gazdájához.
20 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/1. Kozdon János r.hdgy. jelentése (1961. július 26.) 348.
21 Ez a vatikáni hivatal az olyan bűn alóli feloldozás adminisztrációját intézi, amelyet csak a pápa
bocsáthat meg, l. Szvorényi József: Egyházjog, különös tekintettel a magyar szent korona tartományaira, a keleti és protestáns egyházakra. I. Pécs 1874. 379–380.
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lentés származott. Megkeresték tehát a bencés Békés Gellértet,22 a Külföldi Magyar Actio
Catholica egyik vezetőjét, aki ugyan nem ismerte személyesen a történészt, de vállalkozott a kötet kiadására. Bekapcsolódott az előkészületekbe Zágon József23 is, aki viszont
– mint többek között az elvileg Rómában, de ténylegesen Louvain központtal működő,
az emigráció katolikus entellektüeljeit tömörítő Katolikus Magyar Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke24 – tágabb dimenziót adott a kérdésnek. Mivel a kezdeti lelkesedés után az illusztris társaság aktivitása alábbhanyatlott, az ő ötlete volt, hogy ennek
tevékenységét is dokumentálni lehetne a kötet római kiadásával.25 Nos, ennek az akadémiának a latin neve került Banfi könyvének fedőlapjára!
E sokféle erőfeszítés végeredménye valami egészen különös összefonódása lett a XX.
századi magyar történelem abszurdjainak: az a tudományos munka, amely a legmagasabb színvonalon mutatja be a magyar és az erdélyi részvételt a humanista szellemi világörökség ápolásában a XVI. században, és amely a vatikáni Államtitkárság és az Apostoli
Penitenziaria bábáskodásával, a magyar papi emigráció pénzén és neve alatt jelent meg,
végső soron azért született, hogy a magyar politikai rendőrség egyik ügynöke megszabaduljon a kiközösítés „átkától”, és így még mélyebben, még hatékonyabban tudjon befurakodni a katolikus világegyház politikai központjába!26
A kötet különös jelentőségét Banfi életében megerősíti még egy érdekes mozzanat.
Mivel 1956-ban egy időre megszakadt a kapcsolat az ügynök és tartói között, a hírszerző
tisztek gondoskodtak arról, hogy ha újból előfordulna ilyesmi, akkor milyen formában
lehessen azt újra fölvenni, akár olyan személlyel is, akit Banfi korábban nem ismert.
Eszerint ha így alakulna a helyzet, minden január, március, május, július, szeptember és
22 A jeles író és folyóiratszerkesztő szerzetes-tanár, Békés Gellért pályájára l. Szabó Csaba: A
Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp. 2005. 462; Németh
László Imre: Mindszenty megvalósult álma. A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház. Bp.
2009. 139–140.
23 Zágon József győri kanonok a római magyar papi emigráció egyik legjelentősebb egyénisége
volt. 1948 végén menekült el Magyarországról. XII. Pius pápa 1950 augusztusában a külföldi
katolikus magyarok apostoli vizitátorává nevezte ki, pályájára l. Borbándi Gyula: A magyar
emigráció életrajza 1945–1985. I. Bp. 1989. 327–328. (a továbbiakban: Borbándi 1989); Németh 2002. 212; Németh László: Mindszenty József és a Santo Stefano Rotondo (1947–1975).
Magyar Sion Új folyam. 2007. 1. sz. 70. (a továbbiakban: Németh 2007/I.); Németh László:
Zágon József levelezése két magyar jezsuitával, avagy adalékok a milánói magyar közösség
történetéhez. In: Historicus Societatis Jesu. Szilas László Emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal,
Szilágyi Csaba, Zombori István. Bp. 2007. 350–352; Szabó: A Szentszék… 39–40, 492; Ispánki
Béla: Az évszázad pere. Toronto 1987. 279; Szabó Csaba–Soós Viktor Attila: „Világosság”. Az
Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés tevékenysége a katolikus egyház ellen. Bp. 2006. 146.
(A továbbiakban: Szabó–Soós 2006.)
24 A szervezetre l. Borbándi 1989. I. 328; Komjáthi-Schwartz Elemér: A Magyar Katolikus Tudományos és Művészeti Akadémia. Katholikus Szemle 1953. 2. sz. 4–7. A katolikus akadémiát
Komjáthi-Schwartz Elemér alapította, és ekkoriban a kancellári tisztet látta el, így Zágon a
megbeszélések során külön feladatként utalt arra, hogy a Banfi-kötet kiadásához el kell nyerni
az ő beleegyezését is, l. ÁBTL 3.2.3. Mt-764/6. „Amadeo”. „Beszélgetés Zágonnal és Békéssel a
kiadvány tárgyában” ([Róma, 1961. október]). 11.
25 A Banfival kötött kiadási szerződés fennmaradt Zágon irathagyatékában, l. Németh 2007/I.
74.
26 Az eseményekkel számos dokumentum foglalkozik, közülük különösen l. ÁBTL 3.2.3. Mt764/5. „Amadeo”. „A kiközösítés alóli feloldozási eljárás 1961. július havi fejleményei” (Róma,
1961. augusztus 4.). 474–479, ÁBTL 3.2.3. Mt-764/5. „Amadeo”. „Békés Gellért jelentkezése”
(Róma, 1961. október 8.). 517–518, ÁBTL 3.2.3. Mt-764/5. „Amadeo”. „»Békés Gellért közbelépése« c. tudósítás kiegészítéseképp” (Róma, 1961. október 9.). 519–520, ÁBTL 3.2.3. Mt764/6. „Amadeo”. „Beszélgetés Zágonnal és Békéssel a kiadvány tárgyában” ([Róma, 1961.
október]). 11–13.
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november hónapok első napján, délután sétáljon ki a Porta San Paolóhoz, egy „jeltárgygyal”, vagyis egy téglalap alakúra hajtott bármilyen újsággal a bal kezében. Amikor a
kapcsolati személy hozzálép, így fogja köszönteni: „Jó napot, ha nem tévedek, Ön írta a
Róma »Patria comune« című tanulmányt.” Mire válaszoljon így: „Igen, uram. Az első lapon a Santo Stefano Rotondo belseje látható.”27
Miután a kötelező gyónásnak és egyéb formaságoknak is eleget tett, 1962 januárjában
Barabás Holik Lászlót feloldozták a kiközösítés alól28 – ám a hírszerzői remények mégsem váltak valóra. „Arnold” vatikáni alkalmaztatási esélyeit ugyanis döntő módon befolyásolta, hogy 1961. július 30-án szívszélhűdésben elhunyt Tardini bíboros államtitkár, és
utódainak már nem voltak komolyabb tervei a magyar egyháztörténésszel. Ugyan szó
volt még róla egy ideig, hogy az átszervezett államtitkárság munkatársa lesz – ekkoriban
fogadta Amleto Giovanni Cicognani bíboros államtitkár is29 –, vagy valamilyen más egyházi állásajánlatot kap, de ennek – ha hinni lehet ez irányú jelzéseinek – az lett volna a
feltétele, hogy az öregedő, özvegy férfi szerzetbe vonuljon, ám erre nem volt hajlandó.
Valamekkora társadalmi szerepet még vállalt a Santo Stefano Rotondo-bazilika restaurálásának elősegítésére szerveződő mozgalomban mint történész szakértő,30 míg titkos jelentései a II. vatikáni zsinat idején ugyan fontos egyházjogi, egyházszervezeti és történelmi tájékoztatást nyújtottak a magyar hírszerzésnek, hogy munkatársai megértsék, hogyan is működik a világegyház legfelsőbb tanácskozó-döntéshozó szerve, de már nemigen voltak olyan kapcsolatai, amelyek révén igazán titkos információkat tudott volna
szállítani megbízóinak. 1964 májusában azután Szilvás Lajos rendőr százados, főoperatív
beosztott áttekintette az ügynök „perspektíváját”, és a következőket állapította meg: „Arnold jelenleg 65 éves. Gyakran betegeskedik. Pár éven belül várható teljes szellemi és fizikai megrokkanása. A szenilitás jelei már mutatkoznak rajta. Szeszélyes, követelőző.
[…] Hírszerző lehetőségei korlátozottak, felszínesek, mert nagyszámú és befolyásos ismeretségi köre ellenére nem élvezi a Vatikán vezető személyiségeinek bizalmát.” Az
anyagi számvetés is azt mutatta, hogy „elbocsátása és kizárása31 még bizonyos végkielégítéssel is aránytalanul kisebb terhet jelent, mint egy ilyen, viszonylag terméketlen foglalkoztatás”. A legjobb lenne hazahozatni, és vagy egy szociális otthonban, vagy az öccsénél,
a Demecserben lakó Holik Gyulánál helyezni el. Mert ha Rómában marad egyedül, kellő
anyagiak nélkül, akkor „várható, hogy elkeseredésében vagy dühében dekonspirál. Ennek ugyancsak komoly következményei lehetnek, mert több hírszerző tisztünket ismeri,
nem szólva arról, hogy a reakciós egyházi és polgári sajtó szellőztetné esetét.”32
Banfi minden jel szerint belenyugodott a központ döntésébe. 1965 áprilisának utolsó
napjaiban – 19 év után – kiköltözött a Római Magyar Akadémia épületéből, a Via Giulián
álló Palazzo Falconieriből a Monteverde negyed egyik bérlakásába. Elfogadta a hazautazási megoldást is, de azt kérte, mivel egy nagy művet szeretne megírni, amely eddigi tu27 A kötet történetére l. még Németh 2007/I. 74. A címlap utáni oldalon valóban ott van az említett kép a körtemplom belső teréről.
28 ÁBTL 3.2.3. Mt-764/6. „Amadeo”. „A Penitenciaria eljárásának befejezése s a feloldozás elnyerése (1962. jan[uár] 19., 21., 22.” ([Róma, 1962. február]). 95–96.
29 ÁBTL 3.2.3. Mt-764/7. „Arnold”. „Cicognani államtitkárnál 1962. szept[ember] 14-én történt
beszélgetésem bővebb ismertetése” ([Róma], é.h.n.) 59–65. – Cicognani pályájára l. WHO
1958. 262. HO 1958. 262.
30 Publikált is ez ügyben a templom „új életre” születéséről, l. Banfi, Florio: S. Stefano Rotondo
risorge a nuove vita. Palatino 1964. nr. 1–3.
31 Ez az állambiztonsági szakkifejezés azt jelenti, hogy egy ügynök – bármilyen okból – már nem
dolgozik többet a hírszerző hálózatban.
32 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/2. „Arnold”. Szilvás Lajos r. szds. feljegyzése (Budapest, 1964. május 6.).
91, 93.
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dományos munkásságát összefoglalná,33 hadd maradjon még egy évig Rómában. Ám
„1967. szeptember 4-i római távirat szerint szeptember 2-án este a rendőrség telefonon
felhívta a követséget és közölte, hogy »Arnold« fn. volt ügynökünket holtan találták a Via
Cerquetti 57. sz. alatti lakásán, gázzal mérgezte meg magát.”34 „Arnold öngyilkosságának
valószínűsített lefolyása – adta tudtul két nap múlva „Újlaki” jelentése Rómából –: mezítelenre vetkőzött, kezével szájába fogta a gáztűzhely gumi csatlakozóvezetéket (melyet a
gázvasalókhoz használnak), kinyitotta a gázcsapot, majd lefeküdt a konyha kövére. Nyugodt, fekvő helyzetben halt meg. Az első helyszíni orvosi vizsgálat a holttesten erőszakos
beavatkozás nyomát nem tapasztalta. A lakókörnyezet kihallgatása során megállapították, hogy Arnold hónapok óta tartozott a lakbérrel, szomszédainak apró személyes kölcsönökkel. A nyomozó szerint a sok olasz, latin és magyar nyelvű feljegyzés között búcsúlevél vagy végrendelet nem volt.” A Messaggero szeptember 3-i számában megjelent
hír alapján jelentkezett viszont Mester István,35 a Pápai Magyar Egyházi Intézet ekkori
vezetője és közölte, hogy vállalja a temetésen a gyászszertartás elvégzését.36 Hamarosan
kiderült az is, hogy „Arnold a nyár folyamán megkereste Mester Istvánt és segítséget kért
tőle orvosi kezelés ügyében. Arról panaszkodott, hogy időközönként légzési zavarokkal
küzd és ilyenkor nagyon rosszul érzi magát. A torkában valamiféle daganatról tett említést. Mester felajánlotta segítségét, de mivel éppen szabadságra utazott, ez nem realizálódott. Miután szabadságáról visszajött, Arnold nem jelentkezett, és ezután értesült öngyilkosságáról.”37
Mit gondoltak az állambiztonsági tisztek Florio Banfi haláláról? „Tettének feltételezett oka – írta Földes alezredes –, mint ezt a hatósági szemle is megállapította, teljes
anyagi csődje és felfogása szerint fennálló kilátástalan helyzete volt.”38 Az egykori ügynököt bizonyos szimpátiával kezelő Bogye őrnagy úgy látta, „Arnold […] határozottan foglalkozott a halál gondolatával. Hogy végül is betegsége vagy kilátástalan anyagi helyzete
kergette az öngyilkosságba, [arra] egyértelműen válaszolni nem lehet.” Mindezek alapján
talán föltételezhetjük, hogy ugyan Barabás Holik állapota már évek óta fokozatosan romlott, de 1967 nyarán lelki és fizikai tönkremenetele fölgyorsulhatott, esetleg azzal is öszszefüggésben, hogy orvosától valamilyen gyógyíthatatlan, gyors lefolyású (nyilván rákos
jellegű) betegségről kaphatott biztos diagnózist.
Fölmerül a kérdés, játszott-e komolyabb szerepet az ügynök halálában tevékenységének másfél évvel korábbi befejezése. Nos, a pénzhiány bizonyára belejátszott a tragédiába, bár a fentiekben összevetett adatok alapján a betegség motívumát erősebbnek érzem.
Ha pedig Barabás Holik hazajött volna, semmiképp sem lettek volna anyagi gondjai. Ő
döntött úgy, hogy kinnmarad – és ezzel kétségkívül leemelte a felelősséget egykori tartói
válláról és a sajátjára rakta azt. Úgy vélem, halála nem az utolsó életszakasz esetleges
eseménye volt csupán. Öngyilkossága, az elkövetés módja valahogy egész életének kudarcával, a teljes életút ellentmondásaival, megoldhatatlan konfliktusaival van valamiképp tényleges és szimbolikus összhangban. És ebbe az egészbe illeszkedett bele, az ő
33 Valóban tele volt tudományos tervekkel (új, magyar vonatkozású kódexeket fedezett fel Firenzében, stb.), melyekről részletesen beszámolt V. Kovács Sándor irodalomtörténésznek, l. V.
Kovács Sándor: Banfi Florio középkori kutatásai. ItK 1968. 2. sz. 269–271.
34 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/2. „Arnold”. Feljegyzés (Budapest, 1967. szeptember 5.). 155.
35 Mester István egri jogakadémiai tanár egy ideig a római magyarok lelkésze, majd a Pápai
Magyar Egyházi Intézet vezetője, pályájára l. Németh 2002. 201–205; Szabó–Soós 2006. 146;
Szabó: A Szentszék… 478; Mihályi Géza: Római évek. Új Ember 1994. december 4.
36 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/2. „Arnold”. „Újlaki” jelentése (Róma, 1967. szeptember 7.). 157–158.
37 ÁBTL 3.2.1. Bt-407/2. „Arnold”. Bogye János r. őrgy. jelentése (Budapest, 1967. október 2.).
160.
38 Uo. 162.
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személyes döntése alapján mondhatni „logikusan”, a tolakodóan anyagi és a torz lélektani
motívumokkal együtt, a diktatúra szolgálatában végzett hírszerző-besúgó tevékenysége
is.
Barabás Holik László, amikor legmaradandóbb művét írta, bizonyára arra gondolt,
hogy ha mindannyiunknak, akkor neki is „örök hazája Róma”. Ha kettős életén túl volt
bármilyen más titka is békétlen, szomorú lelkének, azt már csak a Város legnagyobb temetője, a Campo Verano hatalmas ciprusai tudják, amelyek úgy állnak őrt az ő sírja fölött is, mintha soha meg nem botlott volna az élet útján.
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A magánerdők okszerű gazdálkodásának kibontakozása
Erdélyben a XIX. század második felében

A

z okszerű erdőgazdálkodás1 az erdélyi magánbirtokokon a korábban létrejött
szerény alapokon az 1848-as forradalmat követő időszakban fokozatosan szélesebb teret nyert, annak ellenére, hogy előtte több jelentős és hosszú ideig tartó
akadály tornyosult. Erdély tekintetében két, fekvésüknél, kiterjedésüknél és gazdálkodásuknál fogva legjellegzetesebbnek számító erdőbirtok kapcsán e folyamat alakulása igen
jól követhető. A Bánffy család közösen kezelt, illetve a Jósikák hasonlóképpen szervezett
hatalmas erdőuradalmairól van szó. Gazdálkodásuk feltárását megkönnyíti, hogy mindkettő esetében több száz csomóba rendezett, gazdasági számadásokat és jelentéseket tartalmazó levéltár maradt fenn.2
A forradalmi esztendőkben felborult a rend, és a biztonságos gazdasági állapotok, az
igazgatás helyreállítása lassan ment, sok óvatosságot és körültekintést igényelt a birtokosok részéről, s nem is sikerült mindenütt maradéktalanul. 1849 őszén a Bánffy család
kalotaszegi erdőuradalmainak intézője menekülése helyéről, Nagyváradról visszatért
Bánffyhunyadra, s igyekezett „érvényt szerezni a »família jogainak«, helyreállítani azokat”, de jelentése szerint mindenütt ellenállásba ütközött.3 A Szilágyságban húzódó erdővonulatoknál is így volt. A rend helyreállítására odaküldött felügyelőnek, Ajtai Sámuelnek még gornyikokat, erdőőröket sem sikerült felfogadnia, nemhogy, megbízatása szerint, az okozott erdőkárok után kártérítést fizettessen. Három évvel a forradalom leveretése után a Jósika család visági erdeiből 812 tönköt szállítanak ki a helyiek, az intéző tiltakozása ellenére.4 Váralmás irányába a Bánffy-havasokból leereszkedve több mint száz,
deszkával, léccel megrakott szekér haladt, feltartóztatni senki, a család s a hatóságok emberei sem merték, még háborítani sem.5
Erdélyben a jobbágyfelszabadítást követő úrbérrendezések ügye, előzetes hiányok
miatt is, nehezen haladhatott előre. Az erdők tekintetében az erről intézkedő 1854. évi
pátens mind a volt jobbágyok, mind a földesurak igényeit igyekezett érvényre juttatni,
vitás esetekben pedig köztes megoldást ajánlott. E kitétel már önmagában a birtokjogi
perek garmadájának lett a kiindulópontja. Pontos kiterjedésük és körülhatároltságuk hiányában, az erdőhasználat vidékenként eltérő volta miatt, az erdőbirtokok esetében ez
még hangsúlyozottabban érvényes. E kérdéskör avatott ismerője a szűkebben vett Erdélyben 1,25 millió főre teszi a jobbágy- és zsellérsorból felszabadult, erdő- és legelőilletőségre jogot formáló lakosok számát.6 A birtokelkülönítés folyamata így a XIX. század
végéig elhúzódott.

1
2
3
4
5
6

Az ilyen témájú kutatások fontosságára és lehetőségeire négy évtizeddel ezelőtt Egyed Ákos
hívta fel a figyelmünket.
A Bánffy család nemzetségi levéltára (a továbbiakban: Bánffy lvt.) és a Jósika család hitbizományi levéltára (a továbbiakban: Jósika lvt.) az Erdélyi Múzeum-Egyesület Levéltárában,
amelyet jelenleg a ROLKmIg őriz.
Bánffy lvt. Praesidialia 1849. 12–13. pont (a továbbiakban: Praesidialia).
Jósika lvt. Számadáskönyvek. 1852.
Praesidialia 1852. szept. 2.
Egyed Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. Buk. 1975. 25.

69

EME

Csucsuja István

Az erdőbirtokoknak az adókivetés körébe való bevonása az erdők minél jobb hasznosítására ösztönzött. Az 1848-as forradalom hatályba léptette a közteherviselés elvét. Leveretése után Erdélyt is ugyanúgy adóztatták, mint a Birodalom többi országait, 1854-től
az új, szigorú osztrák adózási rendszer szerint. Az erdővidékek tekintetében ez gyökeres
változást jelentett. 1848-tól az erdőért is adózni kellett, holott korábban az erdőbirtok
adómentes volt. A magánerdők legtöbbje a kezelési és őrzési költségeket is alig tudta fedezni, a kivetett adó szinte legyűrhetetlen terhet jelentett.
A Bánffy-uradalmak erdőségei a forradalom előtti években átlagosan 3000 forint
tiszta jövedelmet hoztak a családnak. 1852-ben ez alig érte el az 1232 forintot. A zentelki
Jósika-féle erdőuradalom még súlyosabb helyzetben volt. 1850-ben a befolyt 10 407 forint bevételből 10 347 forintot emésztettek fel a kiadások, mindössze 60 forint maradt az
uradalmi pénztárban.7
Igen jellemző mozzanat, hogy amikor a kalotaszegi Bánffy-uradalom felügyelője,
Endes Miklós jelentette a családnak: felsőbb rendelettel az alkerületi bizottság jövedelembevallásra szólította fel, időnyerés végett a család feje utasította: „hallgasson az egész
dologról, ha a bizottság vagy hivatal név szerint felszólítaná, mondja meg, ezen bevallást
csak én tehetem meg, s Kolozsvárt illő helyen bizonyosan el is van igazítva.”8 A havasi
jövedelmek utáni 164 ft 5 kr ezüstben kirótt adót végül is kifizették,9 de 1854-ben újra
több ízben fel kellett szólítani a családot havasi jövedelmeinek bevallására.10
Szorult gazdasági, pénzügyi helyzetükben a birtokosok eleinte a korábbi rendszer
keretei között kialakított használati módok továbbéltetése révén próbáltak jövedelemhez
jutni. Nem találtak az új viszonyoknak megfelelőbb megoldásokat, tőke, munkaerő és
szakértelem hiánya folytán nem is nagyon tehetnek mást. A kis paraszti bérletek, amelyek a forradalom előtt is szórványosan megjelentek, az ötvenes évektől igen elterjedt,
szinte általános méreteket öltő kitermelési és hasznosítási móddá váltak. Parasztok egyénileg nagy közösségük egészével béreltek erdőrészeket. A nagyobb birtokosok a bérletkötések feltételeinek megszabásakor kihasználták a parasztok és a paraszti közösségek
erdő- és legelőhiányát, kemény pénzbeli, fában, deszkafélében, szénában és munkanapokban letudandó béreket állapítottak meg. Egyetlen megélhetési forrásuk lévén az erdő
és az erdei legelő, a parasztoknak el kellett fogadniuk a nehéz feltételeket. A számadáskönyvek tanúsága szerint a bérletért fizetett összegek meredeken emelkedtek. A bánffyhunyadiak például a zentelki Jósika-uradalomból bérelt erdőrészért 1851-ben 40 forintot, 1854-ben már 325 forintot fizettek, 1860-ban pénzben ugyanennyit, de még a kitermelt fa 3/5-ét is át kellett adniuk. A nyárszóiak a Csinkkó nevű tölgyes erdőben való
makkoltatásért 1851-ben 60 forintot, 1854-ben 375 forintot fizettek, 1860-ban tovább
nem adták bérbe, saját kezelésbe vették. Az egeristyeiek 1851-ben 256 forintot fizettek
bér gyanánt, utána teljesen saját üzemű gazdálkodásba került az erdő.11 Ez utóbbi két eset
már jelzi azt, hogy a válságos évtized vége felé a nagybirtokok helyzete megszilárdulóban
volt, s érdemesebbé vált saját üzemű rendszerben kiaknázni az erdei vagyont. A tulajdonosok alkalmazkodni kezdtek az új feltételekhez. A bérletekért járó pénzbeli kötelezettségek elmaradozása, a bérlők adósságainak behajtási nehézségei is késztetőleg ebbe az
irányba vittek. A műfűrészmalmok megjelenésével a kis paraszti fűrészmalmok alacsony
hozama oda vezetett, hogy bérlők is nehezen akadtak ezekre. 1877-ben a Székelyjó és

7
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Jósika lvt. Számadáskönyvek. 1852.
Praesidialia 1852. márc. 16.
Uo. 1852. 24 pont.
Uo. 1854. 15. pont.
Jósika lvt. Számadáskönyvek. 1852–1860.
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Kelecel vizein lévő fűrészmalmokra nem jelentkezett bérlő, kihasználatlanul maradtak.12
A gazdasági élet megpezsdülésével a vállalkozói bérletek az erdőkitermelés és -használat terén is elszaporodtak. A magánbirtokok számára ez messze nagyobb bevételt és
jövedelemgyarapodást biztosított, mint a kisparaszti bérletek vagy a saját üzemű, még kis
hatékonysággal működő gazdaságaik. 1862-ben a Bánffyak a Sebes mellett húzódó Dealu
Mare nevű hatalmas bükköseiket 2000 mázsa hamuzsír gyártására engedik át egy kereskedőnek mázsánként 6 forint fizetségért. Hiri János és Tolvaj Zsigmond az Avas és a
Kucsiulát vonulatai alá építenek nagy teljesítményű fűrészmalmot. Bérleti szerződésük
150 forint évi fizetés mellett, a fatörzsek áráért külön 40 krajcárt fizetve, 10 évre szólt.
Weis József haszonbérlő a Dosu Cuciulatuluion lévő 3 ezer hold erdő kitermelésére kötött szerződést.13 1887-ben a Haasz, Koffler és Társa konzorcium szerződést kötött a
Bánffy családdal és gróf Esterházy Kelemennel, hogy a Crăciun felé eső nagy erdejükből
fát termeljen ki, és azt egy gőzfűrészmalom építésével maga dolgozza fel. A szerződésbe
belefoglaltatott, hogy Bánffy György és Bánffy Albert 5–6 holdnyi erdő fáját hasznosító
fűrészmalmait fel kell számolni. Ez utóbbiak „élvezetük elvesztéséért 250 forint kártérítésben részesülnek privát fűrészeikért”.14 Jellemző, hogy jelentős méretű és intenzív kitermelésről szólt a szerződés. A család azonban egy, a szóban forgó területeken átmenő
csatorna építésébe nem egyezett bele, ugyanis az a konzorcium tulajdona lenne, még az
általa való kihasználást is eltilthatná, a bérleti szerződés lejártával pedig kárpótlást is
követelhetnének.15
Az erdőből származó jövedelmek a vállalkozóknak történő bérbeadás révén a számadáskönyvek tanúsága szerint nem kis mértékben gyarapodtak, és felfelé ívelő vonalat
követtek. A bánffyhunyadi és a malomszegi fenyvesek 1861-ben 6271 forint tiszta jövedelmet eredményeztek, 1869-ben 9339 forint 7 krajcárt hoztak. Kilenc év alatt ezen fenyvesek után 64 877 forint 86 krajcár tiszta hasznot könyvelhettek el, ami 7268 forint évi
átlagot jelentett.16 A valkói közbirtokosság tiszta jövedelme csupán 1864 első felében elérte a 2117 forint 10 krajcárt, négy év múlva viszont, az 1868-as esztendő folyamán kevesebb, 3348 forint 11 krajcár volt a bevételi összeg.17
A távoli, a birtokközpontoktól messze eső, a felügyelet és az őrzés tekintetében is sok
gondot okozó erdőrészek bérbeadására a nagybirtokosok indokoltan nagyobb hajlandóságot mutattak. A Bánffyak 1868-ban a Mărcoi nevű erdőt bérbe adják az álbákiaknak,
1869-ben pedig ugyancsak nekik a Somisel nevű fenyveseket, mert túl messze feküdtek,
s mint korábban a család felügyelője, Gyarmathy Zsigmond jelentette, „a helynek a
skerisóraiak nekiestek, az álbákiaknak kell kibérelni, mert ők vigyáznának a sajátjukra”.18
1856–1858 között a Sebesel patak felé eső hegyoldal erdeit évi 2000 forint fizetségért Vlas
Nicoara bérelte, aki az összeget túl magasnak ítélte, és a deszkának való fatörzsek lecsúsztatási nehézségei miatt is ennek lecsökkentését kérte. A birtokos család elutasította a kérését, de más híján a következő bérlőnek, Polák Ignácnak már feléért kellett kiadniuk.
„Mivel a felügyelet nem hatásos, mert a szállítás csak Álbák és Béles felé hasznosítható”,
a Dealu Sec s a Hancu Belesului erdeit 1269 hold 700 öl terjedelemben bérbe adták,
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Uo. 1877.
Praesidialia 1862. aug. 3., okt. 1., 1863. júl. 27.
Uo. 1872. július 18.
Uo. 1872. 17. pont.
Jósika lvt. Bánffyhunyad és Malomszeg bevételéről készült nyilvántartás. 1870. jún. 16.
Praesidialia 1869.
Uo. 1864. 32. pont; 1868. 17. pont; 1869. 14. pont.
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1883-ban Szkerisóra község kérte, de végül Rossbaum Ferenc kereskedő kapta bérbe
nyolc évre, 8000 forint fizetség ellenében.19
Az erdőbirtokok fokozott igénybevétele, a pénzhez jutás hosszabb távra való biztosítása azonban csak a magánjavaknak tiszta, jól körülhatárolt erdőtulajdonosi jellege mellett volt lehetséges. A Bánffy család szinte tételesen fogalmazza meg ennek igazát: „Az
úrbéri törvényszék előtt tisztázni kell az erdőrészeket, mert sikeresen csak a tisztázott
birtokkal lehet gazdálkodni.”20
Az 1850-es években, amikor megkezdődtek a kataszteri felmérések és határmegállapítások, a Bánffy család felfogadta Vizi Endre kataszteri mérnököt, hogy térképezze
fel a Retyicelen és Rogozselen lévő nagy kiterjedésű erdőségeiket. Vizi külön szolgálataiért 350 ezüst forintot fizettek, előlegként 100 ezüst forintot. Feladatul kapta azt is, hogy
elkészítendő kataszteri térképén „a havasokba bételepedett emberek kezében lévő irtások és parcellák tisztán kijelölve, körülírva és kiterjedésük szerint felmérve legyenek”.21
„Itten a holdak száma nagyon sokra fog menni” – indokolták a felmérésre szánt, nem kis
pénzről szóló határozatot a család tagjainak.22 1869-ben felmérték a csucsai allodiális
erdőket is, amelyek a felmérés szerint 2200 holdat tettek ki, sokkal többet, mint ahogyan
az a korábbi kimutatásokban és a későbbi térképeken szerepelt.23
1872-ben Malom Zsigmondot fogadták fel a havasok további felmérési munkálataira.
Fizetsége „1600 négyszögöles holdanként, térképekért, telekkönyvezésért 48 krajcár”. Az
elvégzendő feladat, az erdőterületek nagyságát mutatja, hogy a munkálatokra 4000 forint
előleget utaltak ki neki.24 1877. július 10-én a kolozsvári törvényszék helyszínre kiszállt
bizottsága hitelesítette a „Bánffy-havasok” térképeit.25 Hét község határában (Csucsa,
Nagysebes, Trányis, Viság, Rogozsel, Retyicel, Marótlaka) 35 772 hold 1243 négyszögöl
erdőt tudhattak magukénak a Bánffyak, ehhez a kalotaszegi uradalomhoz tartoztak még
21 faluban lévő erdőrészeik, s ott voltak a Szilágyságban birtokolt értékes erdőik. A közösen használt Rézerdő 7264 ½ holdat tett ki, 14 helység határán volt 3670 ½ hold erdejük és legelőjük, Perjében 3440 hold, Kárásztelkén 758 és Magyarpatakon 299 hold.
Ezeknek a falvakétól való elkülönítését 1863 májusában kezdték el.26 Ugyanebben az időben mérettették fel a Jósikák is a valkói havasaikat27, és ugyancsak Vizi Endre kataszteri
mérnökre bízták e munkálatok elvégzését. Jósika Lajos rendeletére Kiszeli Domokos főinspektor köt vele szerződést 1854. április 28-án 400 ezüst forint kifizetéséről.28 A zentelki
uradalomhoz tartozó, az előbbiekben már feltüntetett erdőrészeken kívül felerészben a
Jósikáék birtoka volt a Szamoson túli összes erdőterület. Ezt 1871-ben, Jósika Lajos a
havasok közös birtoklásának megszüntetésére vonatkozó kérelme kapcsán, amely nem
irányult ugyanakkor a közös erdőkezelés megszüntetésére is, a szomszéd kisbirtokosok
(Keresztes, Kemény, Fekete, Kilyén, Kocsi, Gyarmathy) elismerték.29 Részbirtokosok a
Jósikák két ágon a Bánffy-havasokon is. A Jósikák által kapacitált kataszteri felfektetés
19
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Uo. 1883; 1886.
Uo. 1863. ápr. 19.
Praesidialia 1855. 25. pont.
Uo.
Uo. 1869. okt. 27.
Uo. 1872. szept. 19.
Uo. 1877. júl. 30.
Uo. 1863. május 12.
Bánffy György 1826-ban „örökös csere” révén juttatta Jósika János kezére a zentelki jószágokat. Bánffy lvt. Bánffy György 1827. febr. 27-i levele. A birtokhoz kapcsolódó iratokat 1827.
szept. 30-án adták át a Jósika családnak.
28 Jósika lvt. 1854. ápr. 28.
29 Uo. 1887. júl. 27.
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alkalmával, 1869. augusztus 27-én kimérték és elkülönítették az erdőt a magyarvalkóiaknak (1584 kh 1324 négyszögöl), a kiskalotaiaknak (2121 kh 744 négyszögöl) és a kalotaújfalusiak számára (440 kh 1095 négyszögöl).30
A nagyváradi görög katolikus püspökség 71 faluban 120 ezer holdnyira terjedő belényesi uradalmának Erdély felé eső havasait a nagyváradi 2. cs. k. adókerületi kataszteri
mérnök mérte fel, aki 1854. szeptember 28-án kezdte el munkáját.31 A határkijárás a
Bánffy-havasok és a belényesi uradalom között elindította a két fél, a Bánffyak és a nagyváradi unitus püspökség közötti, emberöltőkön át tartó, lényegében véget sem ért pereskedést. A minduntalan bekövetkezett birtokháborítások nyomán a család úgy ítélte, hogy
„250 évi birtoklás után nem engedheti meg, hogy 15 ezer hold erdő területe feletti tulajdonjogát kétségbe vonják”.32 Tudatában voltak annak, hogy a per nagy, költséges és igen
hosszú lejáratú lesz, ezért felszólították a család ügyvédjét, számoljon be tüzetesen az
összes peres ügyek állásáról.33 Jellemző előzmény, hogy 1847-ben az unitus püspök el
akarta adni a belényesi havasok Erdély felőli részét, tárgyalásba is kezdtek, kiküldték
megbízottaikat, a bekövetkezett forradalmi események azonban megszakították ezeket.
Az új körülmények között ilyen megoldásról már nem lehetett szó.
A falusi közösségek erdeinek elkülönítése még hevesebb konfliktusokat eredményezett. Egyrészt károsodás érte a parasztokat, mert kisebb arányban jutott nekik az erdőkből, mint amekkorára jogot tartottak, másrészt nem részesedtek az értékes erdőkből,
„fenyves nélkül pedig nem elégíthették ki a falvakat”. A hodosiak magukénak tudták az
Ország Gaza nevű erdőt, s több ízben elfoglalták. 1866-ban az alispán 36 csendőrrel próbálja birtokába helyezni a Bánffy családot.34 A nagysebesiekkel, a nagykalotaiakkal, a
bánffyhunyadiakkal kellett perelni. A család elleni ingerültség akkora volt, hogy ez utóbbi helyen az erdészre gyújtották a házát, felégették gazdaságát.35 A paraszti nyomorúság,
magára hagyatottság mellett jelentőséghez jutottak a nemzetiségi viszonyok is, a havasi
románok „az országszerte borzasztó hírű Raţiut” és Iuliu Coroianu ügyvédeket fogadták
fel érdekeik védelmére.36 Ilyen tényállás mellett igen nagy eredmény volt, hogy 1878. június 24-én Gyarmathy Zsigmond főinspektor felküldhette a családnak a Retyicel, Viság,
Tránis, Csucsa, Bocs, Bökkeny, Kalota, Nagysebes, Székelyjó és Marótlaka „közönségeivel létrejött egyezségeket”.37
Az úrbéri rendezéseket az elkülönítésekből adódó perek sok tekintetben gátolták, de
így is az erdőbirtokok jelentős része bekerült a szabad forgalomba, adásvétel tárgyává
vált. Jósika Lajos 1863. január 22-én eladóvá tette magyarvalkói, keleceli, bedecsi erdőtulajdonainak egy részét, és a közös erdőből 8 telek után való részesedési jogát.38 Korbuly
Bogdán 999 hold erdőt vásárolt Bánffy Zsigmondtól és Elektől.39 Frank József mérnök
volt úrbéresektől vásárolt össze Csucsán 70 hold rétet és szántót meg 300 hold erdőt.40
A magánbirtokok okszerű kezelésére való törekvés mutatja, hogy ennek érdekében az
erdőőri, pásztori felügyelet megerősítésére, sőt az erdőhivatali szolgálat kiépítésére is nagyobb gondot fordítanak. Hodoson a sok erdőkárosítás megakadályozására külön fel30
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Uo. 1870. okt. 18.
Praesidialia 1855. szept. 22.
Uo.
Uo. 1855. 37. pont.
Uo. 1866. nov. 8.
Uo. 1865. jan. 21.
ROLKmIg, Kolozs vármegye levéltára, Közigazgatási Bizottság. 45. doboz. 1863. 27–48.
Praesidialia 1878.
Jósika lvt. 1863. jan. 23.
Praesidialia 1874. aug. 10.
Uo. 1857. 17. pont.
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ügyelőt fogadtak 100 ezüst forint fizetésért, mellé három gornyikot állítottak41. 1863 októberében Csucsán megkettőzték az őrök számát 20 forint havi fizetés mellett, s a korábban felfogadottak is 9 forint 45 krajcár fizetési pótlást kaptak. Kétségtelen, hogy a megélhetési kényszer, a zavaros szociális feszültségek miatt évtizedekig a vagyonvédelem volt a
meghatározó, de a nyerhető jövedelem növelésének igénye magával hozta a szakértelem,
az erdők tudományának alkalmazását, fontosságainak felismerését. 1854-től Steigens
Antal, Blasek János, az 1870-es években Knopfler Károly, az 1880-as években Berkényi
Sándor (ez utóbbiak már főerdészekként) a Bánffy-erdőkben ésszerűbb kitermelési módozatokat vezettek be, például a vágásterületek kijelölésével.
Az 1852-es osztrák erdőtörvény, majd az 1879. évi erdőtörvény erdővédelmi és üzemtervi intézkedéseinek érvényesítése révén az erdőuradalmak gazdálkodását hosszabb távon belterjesebbé igyekeztek tenni. A korábban kimeríthetetlennek tartott erdők rettentő fogyása is erre ösztönzött.

41 Uo. 1855. ápr. 25.
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Dávid Gyula

A Dobai-memorandumtól a szamosfalvi sínekig.
Szabédi László a magyar forradalom után
(Részlet egy nagyobb tanulmányból)

S

zabédi 1956 őszén már igen előre haladt állapotban van annak a munkának a kéziratával, amelyet élete főművének tekint, s amelynek befejezése utolsó éveinek minden energiáját igénybe vette.
Látszólag „minden rendben van” körülötte, 1957-ben Állami Díjat kap, 1958-ban
Munkaérdemrenddel tüntetik ki. S nem hiányoznak a nagy mű befejezését hátráltató,
„zavaró igénybevételek” sem – ha nem is szakszervezeti és ARLUS-szinten, mint az 50-es
évek első felében. Veronica Porumbacu egy kedves levél kíséretében arra kéri, hogy írjon
előszót egy Vörösmarty-fordításait tartalmazó készülő kötetéhez; Sütő András az Igaz
Szó 1957. decemberi számába készülő „irodalmunk tíz esztendeje” témájú ankéthoz várja hozzászólását, majd később egy marosvásárhelyi Nagy Imre-kiállításon elmondandó
megnyitóbeszédének szövegét kéri – előre; Hervay Gizella, aki az egyetem padjaiból frissen került az Ifjúmunkáshoz, kiértékelést szeretne kapni tőle a lap irodalmi oldalairól, s
ígéretet arra, hogy vállal egy találkozót a szerkesztőséggel; Bányai László véleményezésre
elküldi neki a román–magyar könyvbehozatali egyezmény tervezetét. Méliusz József, az
irodalmi könyvkiadó aligazgatójaként és Kacsó Sándor, a kolozsvári magyar szerkesztőség vezetőjeként megkeresi, hogy a „felszabadulás” 15. évfordulójára készülő reprezentatív antológiába verset vagy tanulmányt adjon, sőt tanulmánykötetet is kérnek tőle. És
közben Márton Gyulával, a rektorhelyettessel Bukarestbe kell utaznia, hogy a magyar
tudományos könyvkiadás megrekedt ügyében kilincseljenek Fazekas Jánosnál és a tanügyminiszternél. („…újra felszakadtak a sebek – írja akkoriban egyik levelében. – Egész
világosan kitűnik, hogy a tudományos kutatómunkát és a kiadást biztosítani hivatott
szervezeti keretek elégtelensége következtében meg kell fulladnia az erdélyi magyar tudományos életnek.”1)
A szakmai igénybevétel mögött azonban ott van egy másik történet is: a meg nem
értés, amellyel egyetemi kollégái A magyar nyelv őstörténete készültét fogadják („Kihoz a
sodromból – írja tőle szokatlan stílusban –, valahányszor azt tapasztalom, hogy a finnugrista csürhe pöffeszkedő dilettantizmusa hatékonyabb a fegyelmezett logikus gondolkozásnál, hogy ez a makacs determinizmussá merevült dilettantizmus meri dilettantizmusnak bélyegezni a józan tudományos látásmódot”2); az akkori romániai magyar tudományosság egész helyzetére jellemző akadékoskodás („Nyelvészeti munkámat most fordítják románra, mert a minisztérium addig nem járul hozzá a kiadásához, amíg Iorgu
Iordan, aki magyarul nem tud, nem véleményezi”3); a jóindulat gesztusával jövő vállveregetés („arra kérnélek – reagál Balogh Edgár egy vele kapcsolatos „értékelésére” –, hogy
ha már tudományos tevékenységemet nem látod meg, legalább ne minősítsd publicisztikának. Vagyis legalább azzal tisztelj meg, hogy ha már könyvemmel nem foglalkozol ott,

1
2
3

A Lázár utcától a Postakert utcáig. Szabédi László naplófeljegyzései (Diarium), önéletrajzai,
válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte Bartha Katalin Ágnes, az előszót írta Kántor Lajos. Kv.
2007 (a továbbiakban: Diarium) 411.
Diarium 404.
Diarium 417.
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ahol helye lett volna, legalább ne foglalkozzál ott, ahol nincs helye”4); az egyre nyomasztóbb értetlenség („…ebben a nyomorult Erdélyben úgy élek – írja ugyancsak Balogh
Edgárnak –, mintha ausztrálnégerek között élnék. Segítség helyett gúny és megvetés az
osztályrészem”5).
1958-ban pártvonalon őt is eléri a Bolyai Egyetem tanszemélyzetét célba vevő ideológiai számonkérés, ellene is pártfegyelmi indul. A Szabédi-hagyatékban ezzel kapcsolatban fennmaradt írásos dokumentumokat Kántor Lajos közölte.6 A Filológiai Kar alapszervezeti gyűlésén, a fegyelmi tárgyaláson elhangzott felszólalásból derülnek ki az ellene
felsorakoztatott vádak, amelyeket ő maga szed pontokba: „1) nem foglaltam állást a magyarországi ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatban, és az események megítélésében
ingadoztam; 2) nem tartottam előadást a Szovjetunióban tett utamról; 3) nem írtam alá
a romániai magyar íróknak a magyarországi magyar írók egy csoportjához intézett levelét; 4) helytelen álláspontot foglaltam el a Jordáky-ügyben; 5) 1956. október 23. óta nem
szólalok fel az alapszervezeti gyűléseken; 6) és ha mégis felszólalok, nem fogadom el az
iroda álláspontját.”7
Ezek a pontok – a kihallgatási jegyzőkönyvek stílusában átfogalmazva – akár egy bírósági tárgyalás vádpontjainak is megfelelnének.
Tompa István, aki akkoriban a párt tartományi bizottsága keretében az irodalom, a
művészet és a tudomány problémáiért felelt, s akire ezen a gyűlésen – saját minősítése
szerint – az „ítéletvégrehajtó” szerepe hárult, úgy emlékszik, hogy mivel Szabédi a gyűlésen „…semmit sem hajlandó visszavonni abból, amit előzőleg mondott”, a KB kiküldöttjeként jelen lévő Pavel Ţugui javaslatára (akiről később kiderül, hogy valaha vasgárdista
volt) a Filológiai Kar alapszervezete „egyhangúan megszavazza kizárását a pártból”.8 A
gyűlésen jelen lévő más kollégái később úgy emlékeznek, hogy csak „utolsó figyelmeztetést” kapott.
*
Az igazi vád azonban olyasvalami, amiről nem esik szó a pártfegyelmi keretében, de
amiről a Tartomány kulcsemberei nyilván pontosan értesültek: Szabédi nevét kapcsolatba hozták azzal a csoporttal, amelyet Dobai István egykori egyetemi tanársegéddel az
élen még 1957. március közepén tartóztattak le, és „hazaárulás” vádjával szeptemberben
állítottak a katonai bíróság elé. Az Erdély kérdésének „végleges megoldására” általuk kidolgozott és a nemzetközi fórumok elé szánt ún. „ENSZ-memorandum” szövegének elolvasására ugyanis a szerzők őt is felkérték, s ő véleményt is mondott róla. Ezzel pedig – a
memorandumot szintén véleményező és 1957 márciusában letartóztatott és több hónapon át vizsgálati fogságban tartott Jordáky Lajoshoz hasonlóan – maga is gyanúsítottjává
vált a „hazaárulási” pernek.
Hogy pontosan mi köze volt Szabédi Lászlónak ehhez az ügyhöz, azt a legrészletesebben a per harmadrendű vádlottjának, a 25 évre ítélt Komáromi Józsefnek a kihallgatási
jegyzőkönyveiből ismerjük. Az egy-egy témára többször is visszatérő kihallgatási módszer következtében vallomásaiban Komáromi több alkalommal, de lényegében egyformán mondja el a történteket:
„Alulírott folyó év február közepén felvettem a kapcsolatot Szabédi Lászlóval, a programtervezet egy példányát elvittem a lakására, kértem, hogy olvassa el és mondjon róla
4
5
6
7
8
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Diarium 405.
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véleményt. Pillanatnyilag nem volt ideje elolvasni, azt mondta, jöjjek vissza néhány nap
múlva. Kb. egy hét múlva újból elmentem Szabédi Lászlóhoz, aki azt mondta: a dolgozatot elolvasta és nem ért egyet a kérdésfelvetéssel.”9
„A memorandumtervezetet a lakásán, folyó év február második felében adtam át.
Ekkor azt mondta nekem: hagyjam ott a dolgozatot, mivel pillanatnyilag nincs ideje,
hogy elolvassa, jöjjek vissza egy hét múlva. A megegyezésünknek megfelelően egy hét
múlva újra elmentem Szabédi László lakására, amikor elmondta: elolvasta a dokumentumot. Szabédi László ugyancsak ekkor elmondta véleményét a dolgozatról. Észrevételeit
egy cédulára jegyeztem fel, amelyet a házkutatás során megtaláltak nálam.”10
A kihallgató tiszt kérdésére, hogy miképpen kommentálta Szabédi a tervezetet, a válasz: „Szabédi László író a memorandumtervezettel kapcsolatosan a következőket mondta: nem ért egyet a tervezetben kidolgozott alapeszmével. Azt mondta nekem: véleménye
szerint a hiányok nem az erdélyi nemzetiségek keveredésének köszönhetőek, hanem annak tulajdoníthatóak, hogy jelenleg a különböző nemzetiségek jogegyenlőségét illetően
visszaélések vannak. Szabédi véleménye szerint ebben az irányban erőfeszítéseket kell
tenni, vagyis valóságosan biztosítsák a jogegyenlőséget. Példaként említette: Kolozsváron csak az utóbbi időben tették ki a kétnyelvű cégtáblákat. Továbbá azt is elmondta nekem: lehetőséget lát az erdélyi kérdés megoldására oly módon, hogy Közép-Európa országai a »föderalizáció« felé tartsanak, a kérdés egy ilyen föderalizáció keretében megoldódhat.”11
Komáromi 1957. április 11-i kihallgatása során előkerül a forradalom napjaiban
megjelent és Varga László által Magyarországról behozott újságok, kiadványok továbbadásának kérdése is. Komáromi ekkor ezt nyilatkozza: „Az újságokat és kiáltványokat
személyesen vittem el Szabédi László lakására. Egy előző találkozón megemlítettem neki,
hogy több, az ellenforradalmi események idején Budapesten megjelent újságom van.
Szabédi László maga mondta nekem, hogy ő is el akarja olvasni ezeket az újságokat,
amelyeket aztán neki elvittem. Egy-két nap múlva újból elmentem Szabédi Lászlóhoz,
amikor azt mondta nekem, hogy elolvasta és nagyon érdekesek, utána az összes példányt
visszaadta.”12
A Dobai-perhez kapcsolódó előkészítő belügyi anyagban azonban nyoma sincs annak, hogy Szabédit kihallgatták volna, s neve a tárgyaláson, a kihallgatások rendjén sem
hangzik el. Ez egyébként nem szokatlan dolog. A Securitate gyakorlatában bevett szokás
volt, hogy egy adott témával kapcsolatos nyomozati anyaguk egy részét – olyan mozzanatokat, amelyek az adott nyomozás során más összefüggések felé mutattak – leválasztották a témától, és „későbbre” tartalékolták. Sőt az is megtörtént: a tárgyalás előtt kimondottan figyelmeztették a vádlottat, hogy erről vagy arról a dologról ne beszéljen. („És ha
kérdeznek?” – tettem fel én a kérdéset a magam tárgyalása előtt egy hasonló helyzetben.
„Nem fognak kérdezni” – volt a válasz.)
Nyilván ez történt a Dobai-per tárgyalását megelőzően. S ez történt a Szabédi kihallgatásain készült jegyzőkönyvekkel is. Mert hogy a Dobai-memorandum – és egyáltalán
a csoporttal való kapcsolat – ügyében őt is kihallgatták, az egyértelmű: maga Szabédi is
utal erre búcsúlevelének egy félmondatában, amikor megemlíti, hogy mind a memoran-

9

Az 1957. március 21-én felvett jegyzőkönyvből. 1956 erdélyi mártírjai. III. A Dobai-csoport.
Sajtó alá rendezte Tófalvi Zoltán. Marosvásárhely 2009. 257.
10 Az 1957. március 23-án felvett jegyzőkönyvből. Uo. 263.
11 Uo. 269–270.
12 Uo. 278–279.
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dum, mind bizonyos, nála hagyott újságok ügyében már nyilatkozott „a securitatés hatóságok által kivizsgálva”.13
Dobai István védőügyvédje, Pavelescu Zenobia kérte ugyan, hogy a bíróság hallgassa
ki Szabédit védence kapcsán, „…annak kinyilvánítására, hogy nem minden, a magyarországi ellenforradalom idején közölt vers irányul a MNK népi demokratikus rendszere
ellen”, az ügyész azonban ellenezte Szabédi meghallgatását, s ez nem csak a tény miatt
fontos, hanem az indoklás miatt is: „mivel az ügyben nem mérvadó Kodolányi János
MNK-beli író, költőről adott jellemzése, ugyanis neki nincs hivatali minősége, hogy abban a kérdésben, amelyben véleményt kértek tőle, szaktekintélyként nyilatkozzon”.14
Felfigyelhetnénk arra is, hogy a katonai ügyész nem tartja „szaktekintélynek” Szabédit
Kodolányi János megítélésében, az indoklásból azonban inkább azt olvassuk ki, hogy a
Dobai-memorandum ügyében történt kihallgatása más dolgokra is – Kodolányi személyére mindenképpen – kiterjedt, s valami efféle „indoklással” (hogy ti. a forradalom idején ő a Szovjetunióban volt, s nincsenek ismeretei a szóba került írók akkori magatartásáról) Szabédi maga hárította el, hogy véleményt kelljen mondania a Földindulás, a Zárt
tárgyalás és más művek szerzőjéről. A vonatkozó kihallgatási jegyzőkönyvek minden
bizonnyal valahol a Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Bizottság (CNSAS) irattengerében, egy Szabédi László-dossziéban találhatók.
Ami Szabédi Lászlónak a Dobai-féle memorandumról való véleményét illeti, Komáromi József vallomásai nyilván nem fedik a valóságot. A nyilatkozatok megfogalmazásaiban egyrészről lépten-nyomon tetten érhető a Securitate terminológiája: a kihallgatott
által mondottak olyan átfogalmazása, amelyek támpontok lehetnek a vádban majd szerepeltethető pontok bizonyítására (ez egyébként a valaha előkerülő Szabédi-kihallgatási
jegyzőkönyvekre is érvényes még abban az esetben is, ha a szöveg saját kézírásával maradt fenn). Másrészt működik a kihallgatott védelmi reflexe is, hogy a szóban forgó személyekről mentesítésükre alkalmas dolgokat mondjon. A kilencvenes évek derekán különben maga Komáromi mondta el Gagyi Balla Istvánnak egy visszaemlékezésében,
hogy Szabédi egyértelműen lelkesedett a memorandumban foglaltakért, s ő csak azért
állította a kihallgatások során az ellenkezőjét, hogy mentse Szabédit.15
Talán közelebb jutnánk Szabédinak a memorandumról alkotott véleménye megismeréséhez, ha előkerülne az a „cédula”, amelyre Komáromi a Szabédi-észrevételeket akkor
helyben feljegyezte, ezt azonban a Dobai-per iratanyagát közzétevő Tófalvi Zoltán nem
találta meg a per dossziéjában. Nincs kizárva, hogy ez a Szabédi-dossziéból fog valaha
előkerülni, mert például Bereczki András hasonló feljegyzéseket tartalmazó szövege16 ott
van a Dobai-per aktái között.
Szabédi Lászlónak a Dobai-memorandumról való véleményét illetően nem fogadható el egyértelműen az a beállítás sem, ahogyan az „búcsúlevelében” megjelenik, ahol a
Komáromi Józseffel való találkozásairól ezt írja: „…1957 elején azzal a kéréssel jelentkezett nálam Komáromy[!], hogy olvassam el egy emlékirat szövegét, melyet Gheorghe
Gheorghiu-Dej elvtársnak, N. Sz. Hruscsov és Kádár János kezeihez szántak juttatni.
Megismerkedvén az ellenséges és ugyanakkor gyermekded szöveggel, azt mondtam
Komáromynak, hogy határozottan elítélem a kísérletet.”17 Ebben a szövegrészben az „ellenséges” jelző egyértelműen a kihallgató tiszttől sugallt terminus, a „gyermekded szö13 Diarium 421.
14 Tófalvi: i. m. 547–548.
15 A budapesti 56-os Intézet Oral History Archívuma számára készült interjú szövege és hangkazettája egy másolati példányban az EME kézirattárában, Gagyi Balla István hagyatékában is
megtalálható.
16 Tófalvi: i. m. 52–54.
17 Diarium 422.
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veg” pedig sokféleképpen értelmezhető, többek között arra a naiv elképzelésre is, hogy az
ENSZ (vagy az önvédelmi gesztussal előtérbe tolt Gheorghiu-Dej, Hruscsov vagy Kádár
János) majd lépni fog az Erdély-kérdésnek a memorandumban igényelt megoldása irányában.
*
Hogy mi volt végül is Szabédi véleménye a Dobai-memorandumról, arra nézve a kihallgatási jegyzőkönyvek vagy a fél évszázaddal későbbi visszaemlékezések tehát csak
fenntartással adhatnak választ. De talán közelebb kerülünk a valósághoz, ha tíz évvel
visszaforgatjuk az idő kerekét, és Szabédi László 1945–1946-ban kifejtett nézeteit felidézve próbáljuk rekonstruálni azt a lélektani közeget, amely a Dobai-memorandumról alkotott véleményét befolyásolhatta. Persze nem tagadható, hogy a kommunista pártba belépő, a Vezessen a Párt-ot, a Sztálin-köszöntőt és más hasonló verseket szignáló Szabédi
szemlélete változott 1945/46 óta, amikor – főképp Kurkó Gyárfásnak és Jordáky Lajosnak írott leveleiben – aggályait az erdélyi magyarság várható jövőjével kapcsolatban
megfogalmazta. És különösen változott a romániai magyarság helyzete. De az akkori
helyzetértékelés bizonyos elemei 1956/57-ben újból előtérbe kerülhettek – s a kolozsvári
írógyűlésen elmondott felszólalásában bizonyíthatóan előtérbe is kerültek. Ezért érezzük
jogosnak azt, hogy két, 1945–1946-ból fennmaradt dokumentumot hívjunk segítségül a
kérdés megválaszolásához: egy Kurkó Gyárfásnak 1945. december 9-én és egy Jordáky
Lajosnak 1946. május 14-én írott Szabédi-levelet, s bennük az erdélyi magyarság 1945/46os helyzetének, ebből adódó létkérdéseinek ragyogó elemzését.
Nincs terünk arra, hogy ennek a két levélnek rendkívül sokfelé ágazó problémáit végigtekintsük. Csak egy-két olyan vonatkozást emelünk itt ki, amelyek közelebb vihetnek
ahhoz a kérdéshez: valójában hogyan is látta Szabédi a memorandumban felvetett alapkérdéseket.
Az egyik és rendkívüli fontosságú szempontja Szabédinak a romániai magyarság közösségként való tételezése. Álláspontja szerint a nemzetiség olyan közösség, amely nem
pusztán személyek matematikai összessége: elválaszthatatlanok tőle azok az anyagi javak
és azok a szellemi értékek, amelyeket megalkotott, amelyeket birtokol: „Nemzetiség és
nemzeti territórium egymással szorosan összefüggő dolgok – szögezi le. – Nemzeti territórium nélkül nincs nemzeti lét.” Ezért tartja az erdélyi magyarság létét fenyegető veszélynek az agrárreform akkori gyakorlati végrehajtásának módját, mert az: „még ha
igazságosan is hajtották volna végre – írja –, az erdélyi magyar territórium [akkor is]
újabb csonkulást szenvedett”, ami pedig az erdélyi magyar iparostársadalmat illeti, kifejti,
hogy mivel a magyar iparos lét születésekor „a nagy- és a középbirtok hozamára támaszkodott elsősorban”, biztosítani kell számára ezt az anyagi hátteret a jövőre nézve is, mégpedig a nagy- és középbirtok felosztása [és hozzátehetjük az ő gondolatmenetében: a
nagyipar államosítása] helyett „kollektív üzemekké alakításá”-val. „Az erdélyi magyarságra végzetes… – szögezi le –, [hogy] vakon érvényesül a nincstelen földmunkások daraboló igénye, s ennek során a feudális természetű birtokot – de gyámoltalanságunk miatt nem csupán azt – a román nép veszi birtokába.”18
A másik kérdés számára 1945/46-ban, s ezzel a címzetteket is megpróbálta szembesíteni: mennyiben tekinthetők megbízható szövetségesnek az erdélyi magyarság jövőjét
illetően a román kommunisták, mi is valójában az ő viszonyuk a nemzeti/nemzetiségi
kérdéshez. Szabédi akkor – a Párizs-környéki békék aláírása előtti hónapokban – világosan látta, hogy a romániai kommunisták számára minden „internacionalista” jelszótól
függetlenül (vagy akár azokkal együtt is) a főkérdés nem lehet más, mint a nemzeti célok
felvállalása, az azokkal való azonosulás. Ezért igazodnak politikájukban – szerinte – „a
18 Diarium 319.

79

EME

Dávid Gyula

román nép belső erői”-hez, ezért keresik a szövetséget a román nemzeti tőkével, és ezért
követik saját nemzeti céljaikat az olyan nagy horderejű lépéseknél, mint amilyen például
a földosztás. Hibás tehát a romániai magyar kommunistáknak az az elgondolása – folytatódik Szabédi gondolatmenete –, hogy nekünk minden engedményre készeknek kell
lennünk „a szocialista állam megalkotása”, a román demokrácia megvalósulása érdekében, abban a reményben, hogy ezen az úton „úgyszólván magától megoldódik a nemzeti kérdés”. Mindebből azonban a romániai magyar kommunistákra nézve is következik
valami: „Azokkal a magyar kommunistákkal – írja Szabédi Kurkónak 1945 decemberében –, akik a román nemzeti tőke nacionalizmusával szövetkezett román demokráciával
szemben nem hajlandók védelmükbe venni a tőkés kézben lévő magyar nemzeti vagyont,
meg kell értetni, hogy mindaddig, amíg a román kommunizmus a román nemzeti tőkével való szövetségben küzd a demokráciáért, addig a magyar kommunistáknak a magyar
polgársággal szövetkezve, általában a nemzeti érdekeket védelmezve kell harcolni az ország demokratizálásáért.” 19 „Nevetséges dolog volna – folytathatjuk az érvelést a fél évvel
később kelt Jordáky-levélben írottakat idézve – a románoktól várni és elvárni a magyar
érdekekért folyó harcot. Román politikus számára a magyarkérdés csak a következő színben jelentkezhetik: mindent megadni a magyaroknak, amit meg nem adni lehetetlen.”20
Szabédi figyelmeztet arra az ellentmondásra is, ami a román politikában a szavak és
a tettek között feszült: „Soha ennyi ígéret nem hangzott még el, mint manapság – írja –,
de ez a kisebbik hiba. Soha ennyire nem ültek még fel ígéreteknek, mint amennyire mi
ültünk fel.” És kissé alább: „A magyaroknak a románokkal való egyenjogúsága: program,
s el is hiszem, hogy mi komolyan gondoljuk. Szövetségeseiktől ezt a programot kapják a
mi vezetőink és nyújtják a népnek. A nép aztán cserében hadd adja földjét, házát, adóját:
ezek viszont valóságos dolgok, melyek a román nép valós gyarapodását szolgálják.”21
Az idézett levelekben Szabédi felveti a határkérdést is, amely 1946 májusában, a
Jordákynak küldött levél megírásakor még nyitott volt, s ebben is világos az álláspontja:
„Számunkra – írja Jordákynak – nincs határkérdés olyan értelemben, hogy a magyar
demokratikus erők akármilyen határok közt is kollaborálnak minden demokratikus akarattal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy pozitíve állást foglaljunk a trianoni határok mellett. Márpedig azt tudni kell, hogy a román demokrácia, amikor kijelenti, hogy a határok
nem fontosak, azt mindég úgy érti, hogy tehát nem kell bántani a trianoni határokat.
Számunkra […] éppen ezért van egy másik kérdés: kívánjuk azt, hogy a békeszerződések
– függetlenül attól, hogy a trianoni határt tartják meg vagy hogy új határt húznak – tartalmazzák az idegen határokon belül eső nemzetiségek teljes nemzeti szabadságának biztosítékait […] A nemzetiségi kérdés nemzetközi kérdés, nem lehet egyetlen állam belügye sem.”22
Mindezek a megállapítások és különösen a bennük foglalt alapelvek – még ha 1946ot és 1956-ot egy évtized egészen más irányba kibontakozó történelmi folyamata különböztette is meg egymástól – épp e különbözőségek miatt fakadhattak fel kényszerítő érvényességgel a Dobai-memorandumban foglaltakkal szembesülő Szabédi Lászlóban. Az
1945/46-ban írott levelek óta eltelt idő történései: a földosztás magyarokkal szembeni
igazságtalanságainak szőnyeg alá söprése, a kommunista párt által meghirdetett – s a
Magyar Népi Szövetség által teljes mellszélességgel támogatott – „elvtelen magyar egység” elleni harc, a magyar kulturális intézményendszer egyetlen törvényerejű rendelettel
való felszámolása és anyagi javaik állami birtokba vétele, a Székelyföldön kétszeres inten19
20
21
22
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zitással – a magyar nemzetiségű állami, párt- és belügyi apparátus mindenkit túllicitáló
buzgóságával – folytatott kuláktalanítás, a kollektív gazdaságok erőszakos létrehozása, az
ipari üzemek, bankok, pénzintézetek államosítása, a virágzó magyar szövetkezeti mozgalom felszámolása (a nemzeti elkülönülés elleni harc jelszava jegyében), a magyar oktatást némiképp saját kézben tartó felekezeti iskolák államosítása, a „nemzetiségi kérdés
demokratikus megoldásának” vívmányaként létrehozott magyar állami intézmények
(Bolyai Egyetem, állami magyar színházak, opera) folyamatos hátrányos megkülönböztetése, létük állandó bizonytalanságban tartása – mindaz, ami ellen Szabédi és társai az
1956. szeptember végi kolozsvári gyűlésen felszólalásaikban tiltakoztak, a gyakorlatban
alátámasztotta, megerősítette Szabédi már 1945/46-ban megfogalmazott aggályait.
*
A Dobai-memorandum ebből a helyzetből kereste a kiutat és próbálta felkínálni a
maga megoldásait. S ha a felvetett alternatívákkal Szabédi nem is értett egyet, ha az
ENSZ-hez (vagy pláne a Gheorghiu-Dejhez, Kádár Jánoshoz és Hruscsovhoz) fordulást
„gyermekded”-nek látta is, az alaphelyzetnek a memorandumban megfogalmazott rögzítésével és a kérdés változatlan aktualitásának felvetésével feltehetően egyetértett.
A kihallgatások a Dobai-memorandum ügyében 1957. július 29-én véget érnek, szeptember 14-én megszületik a vádat összegező végzés, szeptember 24-én megkezdődik és
három napon át tart a per tárgyalása a 3. Hadtest Katonai Törvényszékén, majd egy október 15-éről november 5-ére történt halasztás után „hazaárulás és az RNK belső és külső biztonsága elleni szervezkedés bűncselekményének elkövetéséért” a két fővádlottat
életfogytiglani kényszermunkára, Komáromi Józsefet és Kertész Gábort 25, Bereczki
Andrást 15 évi kényszermunkára, Gazda Ferencet 10 évi, Nagy Józsefet 5 évi szigorított
fegyházbüntetésre, Dobri Jánost és László Dezsőt 5–5 évi fegyházbüntetésre ítélik. A fellebbezéseket a fellebbviteli bíróság elutasította.
Nincsenek adataink arra nézve, hogy miképpen élte át Szabédi László ezeket a napokat. De az a „lélektani hadművelet”, amely az egész romániai magyarság megfélemlítését
célozta, s amelynek keretében ő is a célkeresztbe került, még csak ezután bontakozott ki
teljes félelmetességében. Csak a szikár adatokat idézem, a magyar társadalomra gyakorolt hatást ki-ki elképzelheti magának.
1957. szeptember elején már megkezdődik a Szoboszlay Aladár nevéhez fűződő csoport letartóztatása (a több mint 200 őrizetbe vett gyanúsított közül végül is az 1958. május 30-án megrendezett kirakatperben 57 személyt ítélnek el, közöttük több római katolikus papot, értelmiségit – tízet közülük halálra); 1958. március 18-ától kezdődően tartóztatják le a sepsiszentgyörgyi 48-as Hősök Emlékművét megkoszorúzó kisdiákokat
(tárgyalásukra 1958. június 3-án kerül sor); 1958. április 29-én kezdődik meg Soós Ferenc református teológus és társai letartóztatása (ebben a perben 1958. november 10-én
két – később életfogytiglanra átváltoztatott – halálos ítélet születik); 1958. augusztus 17én kezdődnek meg a letartóztatások az EMISZ-csoport ügyében (a többnyire ipari iskolai tanulókat, teológiai hallgatókat tömörítő csoporthoz több középiskolai tanárt s tucatnyi erdővidéki és Homoród menti unitárius lelkészt kapcsolnak, végül 79 főt ítélnek el
4–25 év közötti börtönre). S ha ezek a letartóztatások közvetlenül nem is érintették a
kolozsvári egyetemi kört, már 1958. április eleje óta folynak a letartóztatások az ún. „tankönyv-perben” (a több hónapon át vizsgálati fogságban tartottak között van Nagy Jenő
akadémiai nyelvész-kutató és Fejér Miklós tanár); 1958. augusztus 26-án sor kerül Varró
Jánosra és Lakó Elemérre, a Bolyai Tudományegyetem tanársegédeire, 1958 októberében
pedig az evangélikus teológusokra.
A Varró–Lakó-per tárgyalása 1959. február 9-én tulajdonképpen a Bolyai Tudományegyetem felszámolásának már közvetlen előjátéka. Mindketten a Filológiai Kar
kedvelt előadói voltak, a perben elítélt diákok (Péterfy Irén, Vastag Lajos, az 1958. októ81
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beri „füttyös gyűlés” főszereplője, és Páll Lajos képzőművészeti főiskolai hallgató) diáktársaik körében is népszerűek. A két évvel korábbi Bolyai-perekhez képest (a Várhegyiés a Dávid Gyula–Páskándi-perben 3–7 év) hozott ítéletek pedig jóval magasabbak (Varró és Lakó 16–15 évet kapott).
Még tíz nap sem telt el a Varróék – meglehetősen komor hangulatú, estébe nyúló –
tárgyalása után, amikor 1959. február 18-án Bukarestben megkezdődik a Romániai
Egyetemi Hallgatók Szövetségének országos gyűlése. Itt olvassa fel a számára előre megírt felszólalást Kacsó Magda bolyaista egyetemi hallgató, amelyben kéri a két egyetem
egyesítését. S rá alig egy hétre, február 26-án veszi kezdetét az a kétnapos Bolyai egyetemi
tantestületi közgyűlés, amelynek első napján Szabédi tetemrehívására, majd a második
napon megalázkodó önkritikájára sor került.
Pontosan nem időzíthető Szabédi László feleségének az a visszaemlékezése, amelyre
Kántor Lajos hivatkozik, de akár erre a már alig több mint másfél hónapra is jellemző
lehet: „a koncepciós perekre emlékeztető légkör vette körül továbbra is a Bolyai Egyetem
költő-tanárát […] Szabédi félt a letartóztatástól. Egyszer telefonáltak a belügytől, másnap
reggel legyen otthon, jönnek érte. Jöttek, elvitték, másfél órát volt benn. Amikor hazajött,
nemigen beszélt. Félt attól, hogy ott benn mit tudnak kiszedni belőle, amivel másoknak
bajt okozna.”23 És olvassuk mellé a „búcsúlevél” egy kis részletét: „olyan bizalmatlan légkört teremtettek körülöttem, melyben lehetetlenné vált számomra az alkotómunka […]
A kolozsvári két egyetem egyesítésével kapcsolatos gyűlés alkalmával meggyőződtem,
hogy körül vagyok véve besúgó szemekkel és fülekkel, hogy egyes nyilatkozattöredékek
alapján ítélnek meg, kiragadva a természetes összefüggésükből és újrafűzve egészen más
értelemben.”24
Szabédi László akkori lelkiállapotának van egy – igaz, évtizedek múlva jelentkező –
hiteles tanúja: Szabó Gyula. Ő az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségének munkatársaként még 1957–58-ban került közelebbi kapcsolatba
Szabédival, s szerkesztőségi ismeretségüket tovább mélyítette, hogy abban az időben
gyakran találkoztak abban a kifőzdében, amelyet ebédidőben közösen látogattak. Szabó
Gyula elmondja, hogy Szabédi milyen féltő szeretettel kísérte figyelemmel első gyermekük várásának örömeit. De idézzük inkább őt magát, amint Szabédi halálának döbbenetes hírét Huszár Sándortól megtudja: „Számomra még taglózóbb volt a hír attól, hogy az
elmúlt napokban is láttam az élő arcát a »déli kosztozásunk« útján, hallottam változatlanul figyelmes szavát, amellyel »fiunk« és az Irma hogylétét kérdezte […] Miután Irmáék
hazajöttek a szülészetről, én csak kosztoscsészénkkel jártam a házi kifőzdébe Mária nénihez, s mivel az ebédünket otthon fogyasztottuk el együtt, Szabédivel ritkábban és futólagosan találkoztam, de a »szülészeti napok« alatt, amikor egyedül jártam kosztozni, annál többször s többet voltunk együtt az ebédnél, s bár a végzetesen tragikus dolog sejtelemként sem merült fel bennem, a kilátástalanság komorságát az önfegyelmező nyugalom vonásai között is látni lehetett, különösen akkor, amikor szűkszavú és monológszerű tűnődésében arról beszélt Szabédi, hogy »a kör bezárult« minden tekintetben: az ő
személyes »szakmai« tevékenysége területén éppúgy, mint az általános bel- és külpolitikai helyzet s a magyarság létküzdelme terén.”25
Aztán fellapozza – nyilván már a visszaemlékezések írása közben – a keze ügyében
lévő Szabédi-köteteket, s keresi a tanúságait annak az útnak, amelyet a 40-es évek derekától bejárt: a vívódások, a bizonyosságkeresések, a kételyek árulkodó jeleit.

23 Kántor: i. m. 173.
24 Uo.
25 Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. Műhelytitkok szabadon. II. Csíkszereda 2001. 231.
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De idézhetünk egy másik visszaemlékezőt, Tompa Istvánt, a kolozsvári tartományi
pártbizottság akkori – Bukarestből 1956. október elején lehelyezett – titkárát is. Ő nem
csak hogy jelen volt az egyetemegyesítési gyűlésen, de reá osztották azt a feladatot, hogy
ott válaszoljon Szabédi és Nagy István felszólalásaira, és ő teljesítette a „pártfeladatot”, „a
hatalom kívánsága szerint szajkózva a »szocialista« ideológia lepleivel álcázott, a kártevés
és nemzeti elnyomás szolgálatába állított hamis tételeket”.26 Amikor pedig a Szabédi öngyilkosságához vezető eseménysort felidézi, s beszámol arról, hogy ő, bár sokat vitatkozott Szabédival, s tudta, „minden ilyen alkalommal ő a hatalmat képviselte, mellyel
szemben Szabédi tagadóan, bírálóan viselkedett”, „végig úgy tudta és érezte, hogy vitapartnerekként állnak szemben, érveket és ellenérveket mondanak egymásnak. S a vita –
így látta utólag – nem csak elválaszt, de össze is köt… Csakhogy voltak, akik, íme, a
párbeszédet besúgókat működtető hajtóvadászattal helyettesítették. Az érveket a megfélemlítés, a fenyegetés eszközeivel cserélték fel. Azt a bizonyosságot keltve az érzékeny,
sebezhető lélekben, hogy már nincs kivel vitatkoznia, ellenségével áll szemben, kit már
nem érdekelnek az ő érvei, az ő mondanivalói, ki fizikai megsemmisítésére tör…”.27
Hogy az egykori tartományi titkár miképpen magyarázta saját – utólag nyilván számára is egyértelműen kínos – helyzetét, az szubjektíve még lehet igaz is. De objektíve ő
is egyik képviselője volt annak a lelki terrornak, amely már nem is a fenyegetettség érzését tartósította Szabédiban, hanem azt az egyre inkább szilárduló meggyőződést, hogy –
amint Szabó Gyula írta – „a kör bezárult”. Végzetes lépésének igazi motívuma ez volt, és
nem a félelem.
*
Amikor Szentimrei Jenő az 1957-es Irodalmi évkönyvben 50. születésnapja alkalmából méltató cikket írt Szabédiról, az elismerést megköszönő válaszlevelében ő a következőket írta: „…magam is azt hiszem, hogy ez ideig olyan emberként éltem, akinek volt
érzéke az emberi méltósághoz, aki népe ügyét a maga ügyének tekintette, s aki, ha nem
is vált azzá a nagyszerű emberré, aki lenni szeretett volna, s ha nehéz életében kötött is
alkut a körülményekkel, mégis ismert határokat, olyan határokat, melyeket soha át nem
lépett.”28
Az a lelki teher, amely alatt végül összeroppant, nem a letartóztatástól való félelem
volt, hanem az, hogy „élete delére” érve úgy látta: az erdélyi magyarság léte ellen átfogó
rohamra indult nacionálkommunista hatalom ezeknek a határoknak az átlépésére kényszerítheti.
Ezért ment önként a halálba.
*
Ezen a ponton újra a negyven év távolából visszatekintő Szabó Gyulát kell idéznünk:
„Belehasonult a távlatos útnak látszó közösségi küzdelembe, s hamarosan úgy hasonlott
meg azzal, hogy nem látott »kibúvót«: meghalt »ellene«, mert nem élhetett »érte«. A kiközösítettségnek ebben a halálos magányában a mozdony nem fékezett, a mozdonyvezető nem ölelte magához a »tiltakozót«. Tragédiája megrázó volt, de nem lett »példa«: az
életáldozás őt magát, a lelkiismeretét talán »megnyugtatta«, de azon túl még arra is kevés
volt, hogy a mozdony gőzéhez szenet lapátoló társakban lelkiismereti nyugtalanságot
»zakatoltasson«. A »sín-kín« pillanatra a »mozdonyvezetőket« is kínosan érintette, a »zakatoló szörnyeteg« azonban »loholt« tovább a síneken, most már »nélküle«.”29

26
27
28
29

Tompa: i. m. 223.
Uo. 229.
Diarium 401.
Szabó: i. m. 236.
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Szabédi halálának 50. évfordulóján nem kerülhetjük meg a választ arra a kérdésre,
amelyet a Szentimreinek írott sorokat parafrazálva fel kell tennünk magunknak: Vajon
olyan emberekként éltünk (és élünk)-e, akiknek volt (és van) érzéke az emberi méltósághoz, akik népünk ügyét a magunk ügyének tekintettük, s ha nem is váltunk azzá a nagyszerű emberré, akik lenni szerettünk volna, s ha nehéz életünkben kötöttünk is alkut a
körülményekkel, mégis ismertünk határokat, olyan határokat, melyeket soha át nem léptünk?
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A

XIX. századi magyarság történelmét kutatva, az 1990-től az újraalapított Erdélyi
Múzeum-Egyesület tagjaként, 2002 és 2010 között elnökeként Egyed Ákos egyre
nagyobb figyelemmel fordult az egyesület létrehozásának körülményei felé. Szeretettel köszöntöm egy 1814-es nyomtatvány vizsgálatával, amelynek révén jobban értékelem, mert jobban értem utóbbi évtizedeinek kutatói-forrásközlői és tudományszervezői döntéseit.

Búcsúvétel instrukciókkal
Erdélyi forráskutató- és gyűjtőútja végén Kovachich Márton György és fia, József Miklós
egy Philologico-Litteraria magyar társaság-nak nevezett jövőbeli tudóscsoport számára
két komoly feladatot jelölt ki; ezeket az 1814-ben, Trattner János Tamás pesti nyomtatóműhelyében megjelent Planum-ban tanulmányozhatjuk. A kiadvány, teljes címén Planum
egy tökélletes magyar bibliografia és szókönyv iránt,1 a szerzők (elsősorban Kovachich
Márton György) egy rövidebb munkája: az erdélyi és a magyarországi magyarokhoz egyaránt szóló humanista lelemény, konkrét feladat elvégzésére szóló program-javaslat. A
könyves szakma előtt nem ismeretlen: a Magyar Könyvszemle első évfolyamában Abafi
Lajos A magyar könyvészet történetéhez címmel, a második évfolyamban pedig Szinnyei
József Egy „Magyar írók Névtárá”-nak terve címmel értekezik róla,2 Kozocsa Sándor a
magyar nemzeti bibliográfia kezdeteiről szólva említi,3 V. Windisch Éva meg Kovachich
forráskutató munkássága keretében értékeli.4
Szinnyei József a mű első részével foglalkozik. Felismeri, hogy a tudós „küldöttség” az
anyaggyűjtés széles körű megvalósítását csakis a helyi írástudók (világi és egyházi személyek) önzetlen, célra törő és összehangolt munkálkodásától várja: „Maga a terv igen életre való; közreműködésre hí az minden tanult lelkes hazafit, papot, tanárt, tisztviselőt;
tüzetesen megmagyarázza, mit kíván az tőlök, ti. egy általános magyar bibliographiához
anyagot.” E tudós tervben a munkamegosztást értékeli: azt, hogy az egyes írástudók fegyelmezett hivatalnoki pontosságú és szorgalmú feladatvégzésének összesítésére, korrigálására a nagyobb könyvtárak értő személyzetét jelöli ki a szerző: „A létező nagyobb
könyvtárak közegei lettek volna hivatva az így megkészült czédulákat, könyvkészletükkel
egybevetve, fölülvizsgálni és a hibákat kijavítni, a hiányokat pótolni.”5
A nyomtatvány szerzői annak az együttműködésnek a jegyében dolgoznak, amelyre
az 1790-es erdélyi országgyűlés patriótái vágytak.6
1
2
3
4
5
6

8rét, 14 számozatlan levél. A kalocsai Érseki Könyvtár kisnyomtatványai között fennmaradt
példányt használtam.
Abafi Lajos: A magyar könyvészet történetéhez. Magyar Könyvszemle 1876. 3. sz. 117–121;
Szinnyei József: Egy „Magyar írók névtárá”-nak terve. Uo. 1877. 6. sz. 358–359.
Kozocsa Sándor: A magyar nemzeti bibliográfia kezdetei (1792–1818). Magyar Könyvszemle
1962. 1. sz. 73.
V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Bp. 1998.
Szinnyei: i. m. 358. Csakhogy ez éppen a helyi tudós társaság.
Ezt hangsúlyozza Egyed Ákos az utolsó erdélyi rendi országgyűlés előzményeit vizsgálva: „Az
országgyűlés magyar rendeinek egy része, élükön Bánffy György kormányzóval, Erdély jövő-
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Kovachich Márton György jeles társadalomtudós Hajnóczy József köréhez tartozott,
nevéhez fűződik az első magyarországi pedagógiai szakfolyóirat, a Merkur von Ungarn
(1786–87) létrehozása és szerkesztése. II. József oktatáspolitikájának lelkes híve volt, a
modern tudományosságot és a nemzeti nyelvek megbecsülését szorgalmazta. Teleki József gróf társaságában részt vett az 1794-es erdélyi országgyűlésen, személyes ismeretsége Batthyány Ignáccal, Mártonffy Józseffel, Aranka Györggyel ebből az időből datálható.
Oklevelek és kéziratok összegyűjtésén az erdélyi expedíciót megelőzően már munkálkodott.7 Kovachich József Miklós Kolozsvárt jogi stúdiumra is beiratkozott egy tanévre,
később jogtörténészként tevékenykedett.
Rövid bevezetőt a szerzők felkérésére maga Döbrentei Gábor illesztett a tervezet elé,
amelyből kiderül, hogy a (magyarra fordíttatott) tervet szakmai körben felolvasták, megvitatása után pedig jóvá is hagyták. A német nyelvű szöveget Gyarmathi Sámuel fordította magyarra, a nyertes Magyar Grammatika szerzője, a kiváló felkészültségű nyelvész. A
bevezető szerint a katalógusok áttekintésére, javítására alkalmas „rendbeszedőre”8 is az ő
személyében találtak rá a Planumban foglaltak megvitatói. A kiadvány nyomdai költségeit ifj. Wesselényi Miklós vállalta, bízott a terv megvalósulásában, hiszen ekkorra már
elkészült néhány, a Planumban sürgetett könyvtári részkatalógus is. A reformkor kiemelkedő személyisége a közterhekből később is kiveszi a részét. Aranka Györgynek, bár sokáig minden nyelvműveléssel kapcsolatos plánum része, sőt döntő beosztású véleményezője volt, még a neve sem fordul elő a nyomtatványban.9 Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő
Társaság vagy a Kézírások Társasága intézménynevet is hiába keressük a nyomtatványban. Ennek az lehet a magyarázata, hogy noha magának az erdélyi útnak forrásgyűjtő
útvonalát Aranka javasolta, levelezésük tapasztalata és az 1794 óta eltelt idő történései
Kovachich számára azt bizonyították, hogy Arankától mégsem várhatja az egész Erdélyre
kiterjedő régi könyv- és kéziratkatalógus elkészítésének irányítását. Aranka ugyan íratott
betűrendes lajstromokat Benkő József jegyzékeit is felhasználva, de maga egyre kevésbé
lelkesedett a kitartó figyelmet és jó tervezést, következetes együttműködést igénylő munka iránt (noha lemondani sem kívánt arról, hogy ezt a tevékenységet ő maga irányítsa).10
A Kovachich-féle tervezet intézményeknek (könyvtáraknak, egyházaknak, iskoláknak) és magánszemélyeknek szól, ambiciózus elképzelései szerint a magyar nevet ki kell
érdemelni a magyar kultúrát gyarapító filológusi tettekkel. Szerkezete egyszerű, csak a
pontosan datált és aláírott bevezetőt (Döbrentei, Kolozsvár 1814. jún. 17.) és a pontokba
szedett, két részre tagolt tervezetet tartalmazza (aláírói: „Szenquiczi Kovachich Márton
György, Kovachich József Miklós, Kolozsváratt, februarius 10-kén 1814, a Diplomaticoliteraria expeditioban”).

jét szerették volna Magyarországhoz kötni. Ezért többször elhangzott, hogy Erdély már az
előző szerződés értelmében a magyar Koronához visszatért”. Egyed Ákos: Erdély 1848. évi
utolsó rendi országgyűlése. Mv. 2001.
7 A sárospataki kollégium kéziratos anyagának 105 tételt tartalmazó jegyzékét (1812. november) éppen Kazinczy Ferenc készítette a keze alá. Csontosi János: A sárospataki ref. collegium
könyvtárának kéziratai. Magyar Könyvszemle 1881. 4–5. sz. 248–255. Erdélyi levelei élménygyűjtő útján 1816 nyarán Kazinczy maga is minél több erdélyi kéziratot, régi könyvet óhajtott
látni.
8 Kovachich kifejezése a Planumból, ill. Döbrenteié annak Előbeszédéből.
9 Marosvásárhelyt élt, ekkoriban betegségre panaszkodott. 1817-ben hunyt el.
10 „A kiadatlan Kéz Irások […] Társasága czéljáról és Systemájáról ki adott jelentést a Tekintetes
Urral nem közölhetem, mert egy példám sem maradt meg.” Aranka Kovachichnak írott levele.
1794. júl. 6. OSZKKt Fol. Lat. 77/21–22.
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A bevezetőben Döbrentei arra utal, hogy a fennálló körülmények miatt kivihetetlen
az egyébként szép terv.11 A terv nyelvre-orientáltságát értékeli, Kovachichra hivatkozva
állítja, hogy „a nyelv becsülése nélkül a nemzet korcs zűrzavarrá lesz”; hogy tehát – éppen a feladatba való beavatódás révén – a nyelv szélesebb körű értékelésének terve ez.
Láthatjuk: szerző és közzétevő e társadalmi mozgalom-szerű munkától a (magyar) nyelv
presztízsének növekedését, e nyelv iránti egyéni és csoportos pozitív emóciók átélését is
reméli.
A szöveget a következők jelenlétében tették megbeszélés tárgyává (Kolozsváron):
Kenderessi Mihály, báró Wesselényi Miklós (ekkor még csak „úrfi”), Szilágyi Ferenc, Méhes Sámuel, Hegedűs Sámuel, Molnos Dávid, Szász Mózes, Szabó András, Pataky Mózes.
A felsorolt személyek részben a református kollégiumok professzorai (Kolozsvár, Enyed),
részben Kolozsvárt működő unitárius professzorok, illetőleg hivatalnokok vagy birtokos
nemesek, valamennyien a korabeli erdélyi közélet jelesei.
A Planum a haza fényét növelő polgár eszményével indul, a feladat általános megjelölésével folytatódik. Eszerint tudománykedvelés és modern gazdálkodás teheti virágzóvá egy ország népét: „a tudományok szeretete és a mesterségek szorgalmatos űzése”.12 A
kortárs nemzetek nyelvszemléletében és nyelvpolitikájában az olaszok, a franciák, az angolok, a németek, sőt a lengyelek példáját hozza fel a szerző; tervezetében nem tévesztendő össze a nyelvhasználat („nyelvüket nagy szorgalmatossággal mívelték”) és nyelvfejlesztés („ki is pallérozták”)! Kutatói kincstárat gyűjtet: „a magyar Literaria Historia nagy
részét” e gyűjtés nyomán jegyzékbe vett könyvek sokaságában kívánja fellelni. Lelki szemei előtt szöveges nyersanyag lebeg vagy inkább halmozódik az arra alkalmas literátus
személyek további rendszerező és értelmező munkájához.13

Magyar nemzeti bibliográfia terve
A tervezet személyes döntésre szólít fel a nyelvszemléleti meggyőződés kérdésében. A
magyar nyelv jövőjét tekintve nem herderiánus, hanem reménypárti: „vagy azt hisszük,
hogy a magyar nemzet elenyészik, vagy azt reméljük, hogy a dicsőségnek tettesebb halmára kitörhet”. Az utóbbira, cselekvéselvre építi elképzeléseit. Közös magyarországi és
erdélyi jogi alapokat keres tervezetéhez. Korábbi országgyűlési végzésekre hivatkozik;
1792/7: amikor is a magyar nyelv művelése Magyarország határai között „megengedtetik”; 1799/67: mert tudományos társaság hozható létre a nyelvművelés céljára; 1805: mert
a kormányzat az előbbiek gyakorlatba való ültetését elő is írja; 1808/8: tudományos társaság, továbbá ennek céljaira épület és eszközök jóváhagyása okán.
Az erdélyi országgyűlések végzései közül Kovachich az 1791/45. törvénycikkre alapozza elképzeléseit, amely a magyar nyelv művelésére és „jobb előmenetele boldogításá11 Mégsem lett belőle pusztában elhangzó kiáltás. A nyilvántartó céduláknak itt olvasható módszeres leírása inspirált például egy önkéntes magyarországi adatgyűjtőt. Kovachichék tervét
részben megvalósítani igyekezett egy bibliográfiai keverékműben Németh János (†1848)
gyarmati plébános. Könyvének első részében áttekintette a hazai könyvnyomdászat történetét,
időrendben adva a megjelent könyvek jegyzékét, majd összeállította a magyarországi és erdélyi könyvnyomtatók nevének betűrendes mutatóját, végül 72 helység betűrendjébe foglalva az
egyes városokban megjelent művek bibliográfiájának leírása következik, minden helységben
újrakezdődő kronológiai sorrendben haladva. Kozocsa: i. m. 73.
12 Érezhető a megfogalmazáson a fordító választékosságra törekvése.
13 Akárcsak korábbi gyűjtőútjai eredményét (pl. a „Repertorium Manuscriptorum et Monumentorum Diplomaticorum In Expeditione Diplomatico-litteraria conscriptum A. 1810,
1811, 1812.” c. kéziratot, OSZKKt), ezt is maradandónak szánja. Csontosi: i. m. 249.
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ra” társaság létrehozásáról döntött; illetőleg az 1792/67. cikk 7. bekezdésére, amely biztosság révén kívánta a gyakorlatba ültetni a kormányzat elképzeléseit a nevelésről és
mindenik nemen lévő ifjak tanításáról, a széptudományoknak és nyelveknek tanításáról
és egy Magyar Tudós Társaságnak létrehozásáról. Azzal érvel, hogy a Társaság magyarországi háttérintézménye részben létre is jött a Nemzeti Múzeum megvalósulásával (Széchényi Ferenc nagycenki gyűjteményének a magyar nemzet céljaira királyi engedéllyel
való átadása 1802-ben).
Előre kizárja a politikai szervezkedés gyanúját felkeltő kérdéseket: a magyarországierdélyi társaság csak bizonyos célra és így csak ideiglenesen jönne létre (mai divatú szóval élve: egyetlen projektre), sőt ki is köti távlati munkaformáit, feldolgozandó tudományterületeit: „Soha egybe nem gyűlne”, és „csupáncsak philologiai tárgyakat forgatna.”
(Az Erdélyi Múzeum működési engedélyét tartalmazó, 1856-ban kelt császári irat is tevékenységi területe korlátozását kérte az erdélyi társaságtól.14) Kovachichék javaslata szerint a Társaságba munka által léphetne be bárki, munkás tag vagy könyvről, auktorról
több információval is szolgáló recensor, az is, aki írástudatlan szomszédja könyvéről referál („minden, aki a társaságba béállani méltóztatik, nem csak a maga könyveit, hanem
még a maga szomszédságába lévőket is méltóztassék leírni, minéműek az özvegyek, árvák s más írásban gyakorlatlanok”).
Egy vándor tokot eszelt ki Kovachich, amelybe a könyvekről szóló információk cédulái helyet kapnak betűrendben, s ez Kolozsvárról a Református Kollégiumból az Unitáriusba, onnan az Academia (a királyi Lyceum) felelőséhez, majd az enyedi Refomátus Kollégiumba, a marosvásárhelyibe, az udvarhelyibe „és így minden helyekre az ott találtatandó társaság tagjának kezéhez juttatnák”. Mindaddig vándorolna ez, olvashatjuk a
tervben, „míg egy Pap, Professor, vagy Nemes se találtatnék egész Erdélybe, akinek könyve recensioja ezen gyűjteményben bé ne férkezett volna, még a tsekélyebb munkátskák
is, minéműek a temetési prédikácziók.”

Dictionarium
A szótár-fejezet címe: Magyar, deák, német vagy más nyelvekből is öszverakott s megvilágosított Szótár. Távlati céljai: írott/nyomtatott szövegek gyűjtésével és az egész lakosság
bevonásával a szójelentések elkülönítése és rendszerezése. A Planum szellemi munkát ad;
mindenki maga s ha egyedül nem boldogul, szomszédja végezzen ingyen közhasznú –
mai kifejezéssel élve könyvszakmai és nyelvészeti – feladatot. Vállalkozásuk egy ideig
nem is talál követőkre.15 Kovachich ekkoriban nem tartotta megvalósíthatónak, hogy a
külföldi akadémiák mintájára tudós társaságot hozzanak létre, véleményét főleg a közös
tőke hiányával indokolta. A körülményekkel számolva „lehető társaság” rajzolatára vállalkozott. A magyar vonatkozású könyvek módszeres leírását nemcsak összesített kataló14 „…az egyesület és a múzeum alapszabályából mellőzzék a tudomány művelését célzó, tudós
társasági előírásokat, s a működést korlátozzák a honismeret terjesztésére.” Egyed Ákos: Előszó. In: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek. Gróf Mikó Imre beszédei és
felhívásai. Összeállította Egyed Ákos és Kovács Eszter. Kv. 2008. 21.
15 Kosáry Domokos több mint fél évszázadot tételez Kovachichék és a Magyar Történelmi Társulat vidéki kutatóútjai által lehetővé vált folytatás között: „különböző hazai könyvtárak történeti érdekű, régi könyv- és kéziratanyagainak felkutatására Kovachich Márton György XIX.
század eleji kísérlete után főként a század utolsó harmadában, a Magyar Történelmi Társulat
vidéki kirándulásai alkalmával került sor, amelyek természet szerint ugyancsak a levéltári
anyag feltárására irányultak elsősorban.” Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. 1. Bp. 2000. 68.
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gus céljából javasolta, hanem egy magyar szótár készítéséért is valamennyi könyv valamennyi szavának valamennyi jelentése feltüntetésével. (Ilyen szótárról álmodott Kalmár
György is a XVIII. század 60-as,70-es éveiben.16)
E Planum hatalmas feladatot ró az (erdélyi) írástudókra, hiszen minden magyar vonatkozású intézmény és magyarul írni-olvasni tudó, könyvvel bíró vagy arról tudó ember
tényleges részvételére számít. Az itt emlegetett személyes (kultúrnemzeti összefüggésbe
helyezett) implikáció elvileg lehetővé teszi az írni-olvasni tudók tömegeinek bekapcsolását az állam (például kulturális) terveibe, egyszersmind Erdély és Magyarország között
munkamegosztást helyez kilátásba azáltal, hogy a szintézist, a végső rendszerezést, a szakonkénti vagy éppen tudományterületek közti vizsgálódást a pest-budai tudományos
elittől várja. Iskolák s bennük kiváló „rendbeszedők” lehetnek máshol is, azonban a legjobb humán tudósok serege nagyvárosban, a Kovachich reményei szerinti Nemzeti Múzeumban és környékén működik.17 Előnynek tartja, hogy a centralizált tudományszervezés megkönnyíti a politikai felügyelet gyakorlását is.
Az információkhoz való hozzáférés hatalmas fordulata után is igazat kell adnunk
Mikó Imrének („Concentrált Múzeum nélkül valódi tudományosságról ne is álmodjunk”18), amikor helyet és rendszert követel Magyarország politikai határain kívül is a
humán tudományok anyanyelvű művelésének. 1814-ben Kovachichék a feladatok arányos elosztását ígérték: „Elosztván sokak közt a munkát, hogy egyet kevéssel terheljünk”,
de lokális szakmai központ nélkül és a tudósok (rendszeres) nagygyűlése kizárásával.
Ezért is volt akkora eredmény a magyar nyelvű tudományos munkálkodás számára később e Planum Kolozsvárán – a Múzeum-Egyesület, majd az Egyetem létesítése révén – a
tudományos centrum kialakítása.

16 A nemzetközileg elismert nyelvész támogatás hiányában korán lemondott a nagyszótár elkészítéséről.
17 „Volna arra is helyünk, mellyben mint egy központban minden igyekezetünk tökéletességre
mehessen, t. i. a Nemzeti Magyar Muzeum, melly törvényesen felállíttatott minden tudománybéli igyekezeteknek révpartjáúl menedékhelyéűl, a honnan minden felé kiterjedhetne.”
Vö. Planum.
18 Mikó Imre: Erdélyi Múzeum-Egyesület. Felhívás. In: Egyed–Kovács: i. m. 35.
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A

hegeli felfogás értelmében egy nép kultúrájának a kvintesszenciája a filozófiája.
Nagykorúsága, szintézisteremtő képessége az európai filozófiával kapcsolatos
adaptációs avagy újító tevékenységében fejeződik ki. A modernitás korának a
végéig így is volt, tehát célszerű egy nép kultúráját filozófiája felől is jellemezni, mert ezzel az európai kultúrában való részvételét is megértjük.
Az erdélyi művelődés esetében sem volt ez másként.
A szélesebb értelemben vett Erdélyből származott Temesvári Pelbárt (Pelbartus de
Temeswar), aki latin nyelvű filozófusként élt a reneszánsz magyar király, Mátyás udvarában. Szűz Máriának szentelte a keresztény erényekről és békés munkálkodás öröméről
írott műveit. A szó szoros értelmében vett első erdélyi magyar nyelvű filozófus a nyelvet
is megteremtő Apácai Csere János volt, aki a hollandiai Harderwijkben az Apostasiáról
írott doktori disszertációjával első volt az elsők között. Descartes és Ramus követőjeként
a tudományos enciklopédizmus (Magyar Enciklopédiája 1653-ban jelent meg Utrechtben)
jegyében alkotta meg a műveit, és máig is használatos magyar fogalmakat alkotott. Írt
egy Kis magyar logikácskát is. Akkoriban az Erdélyi Fejedelemség volt az egyetlen független magyar államalakulat, amelyben saját művelődéspolitika, valamint vallási béke bontakozhatott ki a négy bevett vallás, a katolikus, az ágostai evangélikus, a kálvini református, valamint a tipikusan erdélyi vallásnak számító antitrinitárius (unitárius) vallások
egyenlősége alapján. Nem volt tehát akkora a teológiai nyugtalanság, iskolateremtő programokat lehetett kibontakoztatni, amelyben megint Apácai Csere János járt elöl. Programalkotó munkájának a címe: Az iskoláknak fölötte szükséges voltáról.
Theodorosz Gazára, a jeles görög humanistára hivatkozva Apácai a következőképpen
fogalmazta meg filozófiai, enciklopédikus és nyelvújító programját: „Ezért erősen föltettem magamban, hogy ha a jóságos és hatalmas Isten néhány esztendő elteltéig megnyújtja és meghosszabbítja életem fonalát, nem halok meg addig, míg magyar nyelven nem
közlöm a magyarokkal az összes tudományokat. Hozzákezdtem tehát egy új könyv megírásához, melyet tárgykörének egyetemessége miatt pasoptronnak neveztem, és ezt a következő módon terveztem el: a jobb hírű szerzők alapján azokat a dolgokat, amelyeket
legszükségesebb tudni, és amelyek hasznosak az emberi életre, előbb természetes sorrendbe szedem, és táblázatokba foglalom, hogy miután így latinul az egészet elrendeztem, azután könnyebben átültethessem azt egy másik nyelvre: a tudomány számára teljesen idegen magyar nyelvre” (Magyar Enciklopédia, 1653).
Ekkoriban Erdélynek két nagy oktató központja volt. Az egyik a gyulafehérvári, ahol
1629-től élete végéig oktatott a herborni egyetemről elűzött két nagy tanár filozófus
egyéniség, Johann Alsted (Alstedius), valamint Johann Heinrich Bisterfeld. A második
központ Nagyvárad volt, innen azonban az iskola a török ostrom miatt 1660-ban már
Debrecenbe menekült. A XVII. század végéig azonban színvonalas kartezianizmust tanítottak Erdélyben, amelynek egyik legeredetibb összefoglalója az orvos-filozófus Pápai
Páriz Ferenc volt (1649–1716). 1705-ben Nagyenyeden adott ki egy röplapot Tyrocinium
philosophiae verae, Az igaz filozófia kezdete címmel, Descartes Regulae ad directionem
ingenii című munkája alapján. Legfőképpen azonban a Pax corporis révén vált ismertté,
amely nemzedékek kedves olvasmánya volt.
A következő száz esztendő azonban Erdély pusztulásának a kora, amelynek a kulturális profilját a Habsburgok ellenreformációs törekvéseivel szembeszegülő protestáns
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rendek önvédelme határozza meg. Az 1781-ben megjelentetett Norma Regia, az iskolák
és az oktatás szabályozásáról szóló rendelet azonban már strukturális javulást jelent. Filozófiai szempontból a legfontosabb a németországi egyetemeken (Jena, Göttingen,
Frankfurt am Oder, majd Berlin) tanuló diákok hazajövetele, akik a német – és részben
a francia – felvilágosodás eszméit hozzák magukkal. Közöttük a legjelentősebb a matematikusként is ismert Sipos Pál volt, aki Nagyenyeden, majd Sárospatakon tanított. Magyar nyelvű röpiratban foglalta össze nézeteit A keresztyén vallásnak és a felvilágosodásnak együtt való terjedéséről (1809), amelyben a rajongó keresztény pietizmusát össze kívánta egyeztetni a valóság tudományos fogalmával. Programatikusan értekezett a keresztény ember szabadságáról is. Legfontosabb kritikai (!) műveit német nyelven írta, a magyar nyelvet még nem találván alkalmasnak a kritikai filozófiára. A döntő lépést ebben az
irányban Köteles Sámuel (1770–1831) tette meg, aki a legjelentősebb régebbi erdélyi magyar filozófusnak számít. Rendszeres kantiánus erkölcsfilozófiát és logikát írt a magyar
nyelvű oktatás céljaira, amelyek immár az erdélyi protestáns gimnáziumok hivatalos tankönyveinek számítottak. E gondolkodók erőteljesen építenek már a fichtei felfogásra is,
és Schelling is ismert volt Erdélyben.
A kanti kategorikus imperatívusz alapján fogalmazta meg Köteles Sámuel a másik
ember tiszteletével mint az emberiség elvével közvetlen kapcsolatban álló erkölcsi-filozófiai programatikus alapelvet. Nagyon konkrét értelmet is adott neki: „70. § Micsoda
mértékben kell becsülnünk másokat? Ha az emberben csak a személyességet és az emberiséget nézzük, minthogy eredetiképpen minden emberek egyforma természeti nemességgel bírnak: minden embereket egyformán köteleztetünk megbecsülni. Ekkor őbennek
magát az emberiséget becsüljük.
De az egyik ember magában inkább kifejti az emberiséget, mint a másik. Ehhez képest a regula ez: mentől inkább kifejti valaki magában az emberiséget, annál inkább megérdemli a tiszteletet.
Kifejteni magunkban az emberiséget annyit tészen, mint elmebéli talentumainkat és
erkölcsi tehetségeinket kimívelni és magosabb pontra emelni, mint amely mértékben
azokat a természettől vettük. Mentől inkább ki vagyon mívelve mind a kétféle erő, annál
nagyobb a mi érdemünk.
Legfőbb és legszükségesebb dolog pedig az erkölcsi tehetségek mívelése. Akármely
nagy légyen a tálentum, az erkölcsiség nélkül csudálkozást okoz, de tiszteletet nem szerez.
Azonban a tudatlan, ostoba, sőt a rossz emberek iránt is vagyon kötelességünk. Mert
az emberiséget soha egyik ember se vetheti le egészen. Legalább az emberi karaktert soha
el nem veszti: az erkölcsiségre való tehetség megvagyon minden emberben…”1
A reformkorban öt erdélyi protestáns gimnáziumban (kettő Kolozsváron, egy-egy
Marosvásárhelyen, Enyeden és Székelyudvarhelyen) tanították az akkor legmodernebbnek számító kantiánus filozófiát. Ötven év alatt mindössze 35 filozófus-pap vállán nyugodott a magyar nyelvű filozófiai oktatás.
Ebben az ígéretes kibontakozásban jelentett óriási törést az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc, az erdélyi polgárháború, amelyben nagyon sok tanár és diák esett el.
Megsemmisültek az oly nehezen kialakított oktatási intézmények, leégett az enyedi kollégium és könyvtár, húsz évig nem volt más megint, csak a Habsburg önkényuralom.
Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés új közjogi helyzetet teremtett, Erdély a Magyar
Királyság része lett. 1872-ben létrehozták a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet, amelynek filozófia tanszékét 1896-ban Böhm Károly foglalta el. Az ő anyanyelve
német volt, mégis a magyar nyelv mellett döntött, és létre is hozta az első és egyetlen
1
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magyar klasszikus rendszerfilozófiát, Az ember és világa. Philosophiai kutatások hat kötetét, amelyet 1883-ban kezdett el közölni. A következő a struktúrája: I. kötet: Dialektika
vagy alapphilosophia, II. kötet: A szellem élete (1892). III. kötet: Axiológia vagy értéktan,
(1906), IV. kötet: A logikai érték tana (1912, posztumusz kötet), V. kötet: Az erkölcsi érték
tana (1928, tanítványának, Bartók Györgynek a kiadásában), VI. kötet: Az esztétikai érték tana (1942). Böhm Károly a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, valamint 1882-ben megindította a Magyar Philosophiai Szemlét. A magyar filozófiai életnek
nem volt hozzá hasonló nagyságrendű alkotója, később Lukács György lett az. (Kolozsvár jelentős központnak számított abban az időben, itt disszertált Lukács György is, méghozzá a korszak egyik ismert jogfilozófusánál, Somló Bódognál.)
Böhm Károly az értéket egyetemes magyarázó (normatív) elvként helyezte a filozófia
középpontjába: „Az ember élete két egymással folyton váltakozó lépés ritmusában halad.
Az egyiket a külvilág hatásait befogadva sajátjaivá teszi; a másikkal azt, amit megszerzett,
kialakítva megvalósítja […] Gondolkodásunk is, mint az élet legfőbb nyilvánulása, két
funkciót végez: az egyikkel állandósítja azt, amit megszerzett, a másikkal szabályozza
kiható tevékenységét […] Amaz a szubsztancia, emez az érték fogalmának forrása; és ha
igaz az, hogy a természet által az élv és a kín uralmának vagyunk alávetve, akkor biztos
az is, hogy kiható életünk az érték fogalmának uralma alatt áll, lévén az élv és kín nem
egyéb, mint jelzők, indexek, melyek az elmét egy ezeknek alapul szolgáló közös fogalomra, az érték (pretium, valor, valeur, value, worth, Wert) fogalmára vezetik.”2
Böhm Károly iskolát teremtett Erdélyben, Kolozsváron, amelynek később a „kolozsvári iskola” nevet adták. Nagyon sokan tartoztak ennek az iskolának a tagjai közé, mind
jeles filozófusok, akik leginkább a filozófiai értékelvűség alapján alakították ki kutatásaikat, filozófiájukat. Közülük most Bartók Györgynek, a Böhm-művek kiadójának a nevét
említjük, aki Az erkölcsi érték philosophiája címmel írt egy igen hivatkozott művet (1911,
1942). De talán még közelebb visz bennünket az erdélyi filozófiai attitűd megértéséhez
Makkai Sándornak, Erdély nagy püspökének, írójának a neve, aki magát is Böhm-követő
értékelvű filozófusnak tartotta, és Erdélyből való kényszerű távozásakor robbantott ki
egy olyan vitát, amely az erdélyi ún. kisebbségi éthosz vagy kisebbségi filozófia egyik kiindulópontjának bizonyult. Makkai ugyanis azt fogalmazta meg, hogy kisebbségi sorsban nem lehet élni, mert az elnyomatás, azaz az embertelenség választása lemondás az
emberi méltóságról és a szabadságról. Ezzel szemben László Dezső lelkipásztor, közíró
azt az álláspontot képviselte, hogy „lehet, mert kell”, azaz a történelmi körülmények folytán kényszerhelyzetbe került magyar kisebbség csakis történelmi paramétereket figyelembe véve célozhatja meg ismét az emberi méltóság állapotát. Ezek és az ilyen hasonló
viták alakították ki a később „kisebbségi etika” néven elhíresült filozófiai álláspontot.
Ennek az alapja a jelentős építész és író, Kós Károly által megfogalmazott úgynevezett
„transzilvanizmus” volt, a transzilván lélek ideológiája, amely szerint az erdélyi románokat, magyarokat, szászokat és más nemzetiségeket egy közös transzilván érzékenység
köti össze. Ezt a szép illúziórendszert is meg kell értenie annak, aki az erdélyi filozófia
szabályosabb teljesítményeit is értékelni akarja.
A második világháború atrocitásai viszonylag megkímélték az erdélyi magyarokat,
nem került sor olyan nagyságrendű kitelepítésre, mint a szlovákiai magyarok esetében. A
kolozsvári egyetem Bolyai néven működött 1959-ig, amikor is egyesítették a román
Babeşsel, és ebben a formában működik tovább ma is. A polgári kultúrának és a polgári
filozófiának is a végét jelentette a romániai kommunizmus, a filozófia végét pedig a marxista filozófiának a dialektikus és történelmi materializmus formájában, ideológiai tantárgyként való bevezetése. Mintha úgy tűnt volna, hogy ezzel teljesen elvágnak oly nehe2

Böhm Károly: Az értékelmélet feladata s alapproblémája. Kv. 1900.
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zen, a periférián kialakított filozófiai hagyományunktól. Ez azonban mégsem így történt:
paradox módon ki lehetett adni a már hivatkozott Apácai Csere János, Pápai Páriz Ferenc
és Köteles Sámuel műveit. És ennek a korszaknak is volt egy nagyon jelentős, ámde sajnos fiatalon elhunyt alkotója, Bretter György (1932–1977). Bretter György ideológiakritikusként határozta meg magát, akiben felszámolódik (Roger Garaudyhoz és Louis
Althusserhez hasonlóan) a marxista filozófia is. Hihetetlen érzékenységgel tudta megfogalmazni azokat a hiányokat, amelyekkel az emberek szembesültek, azokat az erkölcsi
választási lehetőségeket, amelyekkel azonosulni lehetett. Ugyanakkor azt is képviselte,
hogy a történelemben mindig vannak alternatívák, amivel természetesen azt sugallta,
hogy a kommunizmus körülményei között is vannak. Olyan dolog történt meg vele, ami
kevés filozófussal: igaza lett. Népszerűséget szerzett a filozófiának, ami szinte hihetetlen
dolog, főleg a marxizmus körülményei között.
Bretter György Atlantisz-téziséből azt lehetett kiolvasni, hogy a szocializmus és a
kommunizmus sem szükségszerű, elmúlhat. Igaza is volt, ami kevés filozófusnak jut osztályrészül: „Atlantisz – a másik alternatíva: az elsüllyedt lehetőség, amelynek emlékezetét
megőrizték az emberek. A kollektív tudatban mindig nyoma marad a másiknak, az elszalasztottnak. A kultúra formákat ad a kollektív tudatnak, s ha a kollektív tudat a »másik«ra emlékezik, akkor felfedezi magában azokat a nagy kezdeményezéseket, amelyeknek
nem volt folytatása. Az elsüllyedt forma ismét és újra felszínre kerül, s az elfojtásért az
értetlenség traumáival fizet a kultúra. […] az alternatívák keresése mindig fellazítja a
kollektív tudat elfojtó reflexeit, s akkor felbukkan a mélyből mindaz, ami »lehetett volna«, de nem valósult meg. A meg-nem-valósult ilyenkor szembekerül a történelmileg
kialakulttal, s élőként alakítja a jelent, amely kénytelen tudomásul venni a saját árát: ahhoz, hogy épp ilyen legyen, valamikor el kell tipornia a másik alternatívát, s most újra kell
viszonyulnia ahhoz, ami régen halott; alakját ez a viszony határozza meg s nem saját logikája. Logikája – viszonya a »más«-hoz, a meg nem valósulthoz.”3
A kolozsvári egyetemen ma tíz oktató tanítja a filozófia történetibb és modernebb
diszciplínáit. A hagyomány mátrixát fenn lehet tartani, értékelvűséget képviselni a posztmodern viszonyok között alkalmasint ma sem csekély gondolkodói feladat. A legfontosabb azonban talán nem is a mai erdélyi magyar filozófusok diszkurzív teljesítménye,
hanem egy kulturális kihívás: ötven év szocializmusa és marxizmusa elfordította az embereket a filozófiától. És az erdélyi magyar kultúrában – egy tradicionálisan „kis kultúrában” – a filozófia soha nem volt erős pozíciókban. A nagy kérdés, hogy sikerül-e intézményesítenünk a filozófiát mint az önismeretnek, a kulturális tudatnak egy fontos, mellérendelt részét a kulturális fogyasztók jelentős része számára. Nagy kihívás!
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Bretter György: Berzsenyi. In: Párbeszéd a vágyakkal. Bp. 1979.

EME

Gyulai Pál és Kolozsvár

Gaal György

Gyulai Pál és Kolozsvár

G

yulai Pált a legnagyobb magyar kritikusként szokták emlegetni, de a közönség
főleg mint költőt tartotta számon, néhány verse az 1940-es évekig a tankönyvek
kötelező darabja volt. A forradalom és szabadságharc hős katonáinak emléket
állító Hadnagy uram vagy a bukás utáni hangulatot megragadó Szüreten több nemzedék
tudatába beivódott. Gyulai írt kisregényeket és novellákat is, az Egy régi udvarház utolsó
gazdája a realizmus egyik első képviselője a magyar prózában. Mint irodalomtörténész,
ő állapította meg elsőként 1854-ben Petőfi Sándor jelentőségét irodalmunkban, ő jelölte
ki a Bánk bán helyét a magyar dráma történetében, s neki köszönhetjük Vörösmarty első
életrajzát is. Az 1870-es évek végére Gyulai az irodalmi élet minden jelentős tisztségét a
kezében összpontosította: az ide vezető útra azonban Kolozsvár indította és készítette
fel.1
Gyulai Pál Kolozsvárt született 1826 januárjában egy olyan nemzedék tagjaként, mely
Petőfit, Madáchot, Arany Jánost adta irodalmunknak. Születésének pontos napját nem
ismerjük, maga Gyulai sem tudta. A lexikonokban január 25-e szerepel, a Református
Egyház kolozsvári anyakönyvében Herepei János január 14-ét találta a keresztelés dátumaként bejegyezve, úgyhogy a születés nagy valószínűséggel három-négy nappal korábban, január 10-e körül történhetett. A Gyulai család Báthori Zsigmondtól 1591-ben kapott nemességet és liliomos-rózsás címert. A nagyváradi előnevet használták. Minden
valószínűség szerint Várad 1660-as török kézre kerülése után menekült a család Kolozsvárra. Első ismert itteni ősük Gyulai Ferenc (1724–1793) borbélymester volt, akinek
Veszprémi Annával kötött házasságából született Ferenc (1758–1804) fia már a Főkormányszéknél tisztviselő, a számvevőségen dolgozik. Ennek Benő Ágnestől született fia,
Antal (1791–1840) a Református Kollégiumban töltött diákévek után szintén a számvevőség alkalmazottja: 1830-ig írnok, azután gyakornok, 1833-ban lesz jegyző, 1836-ban
pedig számvevőségi tiszt. 1818. február 16-án az unitárius templomban veszi nőül Hajós
Sárát (1798–1848). A feleség egy Vargyasról Kolozsvárra származott székely család leszármazottja.2 Édesapja, Hajós János 1801-ben halt meg, testvére, szintén Hajós János
(1788–1848) városi rendőrigazgató, akinek fia, ifj. Hajós János (1819–1899) az Unitárius
Kollégium jeles végzettje, a Remény munkatársa, 1848-as főhadnagy, 1872-től országgyűlési képviselő, a budapesti unitárius egyházközség egyik alapítója.3 A Hajósok sírjai a
Házsongárdi temető I. C parcellájának alján találhatók. Az 1801-ben elhunyt János első

1

2
3

Gyulai Pál élet- és pályarajzát megírta Riedl Frigyes (Gyulai Pál. Bp. 1911), Kozma Andor
(Gyulai Pál, az ember és a költő. Bp. 1912), a legrészletesebb róla készült monográfia Papp
Ferenctől származik: Gyulai Pál. I. Bp. 1935, II. Bp. 1941. A külön nem jegyzetelt adatok nagyrészt a Papp Ferenc könyvéből származnak.
Vö. Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy 2003. 95.
Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568–1900). II. [Kv.] 1935. 574; Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon. Bp. 1999. 79. A Házsongárdi temető Hajós-sírjai közt található Gyulai Ferenc színművész és a Gyulai-szülők sírköve e felirattal: „Gyulai Ferencz /
színművész / sz. 1817–megh. 1866 / Gyulay Antal / 1791–1840 / és neje / Hajós Sára / 1798–
1845 / Siratják és áldják / hű gyermekeik / Ferencz, Pál, / Sándor, Antónia”. Gyulai Ferenc
színész 1817-es születési ideje kérdéses, mert a szülők csak 1818-ban házasodtak össze. Valószínűbb az 1819-es születési év.
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feleségének, az 1784-ben eltemetett Tyuk Katának koporsókövén máig kibetűzhető a felirat:
Ha kérded esztendöm hogy mennyi lehetett
negyven ötnél többre egygyel sem mehetett.
szüzességben töltöttem el tizen hetet.
négyszer hetet probáltam páros életet.
Férjem Hajos János inditsad hajodat
utánnam s bizd másra világi bajodat.
arra intézd minden hajokázásodat
Hogy meg nyerhesd velem együtt Jesusodat.
Gyulaiék házát is sikerült azonosítani: a Híd (Wesselényi, ma Ferdinánd király) utca
végén állott, a Hídkapu és a Malomárok közti keskeny területen. Képét megőrizte Veress
Ferenc egyik 1859-ből származó felvétele, amelyen egy kontyos tetejű, vasrácsos ablakokkal az utcára néző ház látszik a kaputorony előtt balra.4 Mikor 1870 táján a Hídkaput
lebontották és az úttestet kiszélesítették, ez a ház is elpusztulhatott. A költő később erről
a hajlékról írta:
Egy kicsiny ház áll az utcavégen,
Sok jó időt töltöttem ott régen.5
Sára asszony hét gyermekkel népesítette be a házat: Károly I. (1818), Ferenc (1819),
Karolina (1824), Pál (1826), Sándor (1828), Károly II. (1829), Antónia (1831). Közülük
csak négyen élték meg a felnőtt kort. Ferenc (†1866. december 16.) eleinte főkormányszéki tisztviselő volt, majd színész, színigazgató lett. 1876-ban Huszár Adolf készítette
mellszobrát a Farkas utcai színház homlokzati fülkéjében helyezték el. Sándor Nagyenyeden tanítóskodott egy ideig, majd aranyosgyéresi református papként érte a halál
1864 márciusában. Antónia 1856-ban férjhez ment Földessi Sándor (1827–1887) városi
tisztviselőhöz, akitől nyolc gyermeke született. Antónia családja volt az, amely rokoni
szálakkal is Kolozsvárhoz kötötte Gyulai Pált élete végéig, a férj halála után anyagilag is
segítette őket.
A kis Gyulai Pált a családi hagyománynak megfelelően a Református Kollégiumba
íratták be nyolcéves korában, 1834 őszén.6 Ettől fogva hét éven át osztálytanítók oktatták
alapvető ismeretekre, mindenekelőtt latinra. Ekkoriban az alsó osztályokért Salamon József teológia-professzor felelt tanvezetőként, majd 1839-ben őt választották az egész kollégium igazgatójául. 1841-ben jelentkezett Gyulai a felsőbb tudományok hallgatására,
ehhez subscribálnia kellett, vagyis aláírásával fogadta meg a főiskolai törvények betartását. A felsőbb tanulmányok háromszor két évet tettek ki, s ezeket szorgalmasan végigjárta Gyulai: 1841–1843 között bölcsészetet, 1843–1845 között jogot, majd a következő két
évben teológiát hallgatott. A tanfolyamok elnevezése csak a fő tárgyra utal, mert más
tárgyak is szerepeltek a tantervben. Ekkoriban a bölcseletet Nagy Ferenc tanította,7 az
4
5
6
7
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utókor főleg pomológusként emlegeti. A legtekintélyesebb professzornak Méhes Sámuel
számított, a matematikát és a természettudományokat adta elő, s 1831 óta szerkesztette a
város legrégebbi hírlapját, az Erdélyi Híradót. A történelmet és a klasszika-filológiát Szilágyi Ferenc adta elő, ő a kormánypárti lap, az 1841-ben indított Múlt és Jelen szerkesztője volt, s ezért a diákok közt nem örvendett népszerűségnek. Tunyogi Csapó József 1833
óta magyarul tanította a jogot. Méhest, Szilágyit és Tunyogi Csapót is levelező tagjául
fogadta az Akadémia. Mindnyájan német egyetemeken alapozták meg tudásukat. A teológia professzora, Salamon József főleg egyháztörténeti munkáival szerzett hírnevet, őt
Göttingában díszdoktorátussal tüntették ki.
Mikor Gyulai elkezdett iskolába járni, még nem is olyan rég fejezték be a kollégium
kétemeletes, óratornyos komor épületét, mely a homlokzatán lévő táblával figyelmeztet,
hogy a reformátusok a tudománynak és a kegyességnek szentelték iskolájukat (Litteris
et pietati sacrum). Az akkori, nagyjából falakkal kerített városnak az átellenben lévő
oldaláról, a Hídkaputól kellett naponta kétszer is az iskoláig gyalogolnia a kisdiáknak,
hiszen a legtöbb nap délelőtt és délután is voltak órák.
Az édesapa halála után a család nyomorgott, úgyhogy a kis Pál egyre inkább rá volt
utalva a jó tanulóknak nyújtott kedvezményekre. Hogy ezeket élvezhesse, 1842-ben beköltözött a bentlakásba. A felsős diákokat rendszerint beosztották magántanítóként a
kisebb tanulók mellé, hogy azokat segítsék a napi készülésben. Módosabb szülők aztán a
magántanítót illően megjutalmazták.
Így kerülhetett Gyulai 1843-ban magántanítóul Pataki Dániel Belső-Szolnok megyei
alispán Gyula és Dániel fiai mellé. Nem csak az iskolában segítette őket, hanem a vakációk idején dési kúriaszerű házukban is vendégül látták. Ott ismerte meg a fiúk 1827-ben
született nővérét, Pataki Emíliát, akibe beleszeretett, s versek sorát írta hozzá. A versekben Laurának nevezi. A szeretett hölgy alig vesz tudomást Gyulai vonzalmáról. A tanítói
szolgálat 1845-ben véget ér, de a lány iránti rajongás 1847-ig fogva tartja a fiatalembert.
A kollégium 1844/45-ben háromszor legációba küldi Gyulait Bethlen, Sárosmagyarberkesz és Bálványosváralja egyházközségeibe. Az intézetben működő Olvasótársaság egyik tevékeny tagja, itt ismerkedik meg a magyar irodalom jelentős alkotásaival, mivel akkoriban még a magyar nem szerepelt a tantárgyak között. Ugyancsak itt
szavalja el első verseit. A kitűzött pályakérdéseket sikeresen dolgozza ki, ezekért jutalomban részesül. Mikor 1846-ban megalakul a Kolozsvári Nevelői Kör Nagy Ferenc, Brassai
Sámuel és a nagyenyedi Gáspár János vezetésével, Gyulai tagul jelentkezik, ami arra utal,
hogy tervei közt inkább a tanári, mint a lelkészi pálya szerepelt. Professzorai is ez irányba
terelhették, mert a teológia elvégzése után az 1847/48-as tanévre visszatartották a költészeti osztály (poetica classis) tanítójául.
A nagyobb diákokat ekkoriban a színház tartotta lázban. A kollégiumtól pár lépésre
állt a magyarság legrégibb színházépülete, benne minden este történt valami emlékezetes. Gyulai Ferenc az 1840-es évek elején kormányszéki írnokként dolgozott, de esténként a zenekarban klarinétozott. Pál öccse, amikor csak tehette, besurrant az előadásokra, bámulta a színészeket, egy-egy szerepet megtanult, magában eljátszott. 1842-ben Ferenc enged vágyainak, s felcsap vándorszínésznek, 1844 nyarán már a kolozsvári színpadon is játszik.8 Pált józansága s alacsony termete menti meg ettől a kalandtól, viszont
1842 márciusától iskolatársával, Szilágyi Sándorral együtt rendszeres tudósításokat közöl
a Regélő Pesti Divatlapban a kolozsvári színielőadásokról. Megismeri Shakespeare,
Molière, Schiller, Victor Hugo műveit. A színházon át az irodalmi élettel is kapcsolatba
kerül, ennek akkoriban Kemény Zsigmond a meghatározó egyénisége. Első nyomtatásban közzétett verse, a Hunyadi János című, Vörösmarty szellemében írt négysoros epig8

Vö. Gyulai Ferenc. In: Színművészeti Lexikon. [Bp. é.n.] II. 167.
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ramma 1842. október 9-én jelenik meg a pesti Athenaeumban, alig pár hónappal Petőfi
jelentkezése után. A nyári vakációkban gyalogos vándorutakat tesz, eljut Székelyhonba
és Szászföldre is.
1846-ban Gyulait tanárai javaslatára id. Bethlen János gróf, Erdély egyik legtekintélyesebb ellenzéki politikusa fogadja fel Dániel és István fiai mellé nevelőnek.9 Az akkori
szokás szerint a főúri gyermekek az alsóbb osztályokat rendszerint a szülői házban tanítók, nevelők segítségével végezték, csak vizsgára jelentkeztek tanintézetekben. Úgyhogy
ezután Gyulainak rendszeresen kellett órákat tartania a Bethlen fiúknak. A szünidőket is
a fiatalok társaságában tölthette, rendszerint a család apanagyfalusi vagy vajdakamarási
udvarházában. Bethlen gyakran szóba állt a házitanítóval, s kifejtette nézeteit, főleg az
unióra vonatkozóan. Bethlenék házában a kor vezető politikusai és tudósai is rendszeresen megfordultak, úgyhogy itt ismerkedhetett meg Gyulai Kemény Dénes és Kemény
Zsigmond bárókkal, Teleki Domokos gróffal, Zeyk Józseffel, Weér Farkassal, Brassai Sámuellel, Kriza Jánossal. Bethlen köréből indult ki az erdélyi 1848-as mozgalom is. A március 15-i pesti események híre március 20-án ért Kolozsvárra.10 Aznap délelőtt Brassai
diákjainak beszélt róla, s az unitárius fiatalok fellármázták a református és katolikus tanintézetek diákjait, akik a Református Kollégiumban gyűltek össze, ott Bethlen Miklós
beszédet intézett hozzájuk, Gyulai meg mozgósító verset szavalt. A városban tartózkodó
vezető politikusok délután Bethlen János vezetésével beszélték meg a helyzetet, s elhatározták, hogy másnapra összehívják Kolozsvár száztagú tanácsát, hogy ennek nevében
kérjék a Főkormányszéktől az országgyűlés mielőbbi meghirdetését, s azon az unió, a
közteherviselés, a törvény előtti egyenlőség s más sarkalatos kérdések megvitatását. Március 21-e már forradalmi nap Kolozsvárt. Amíg a városi tanácsülés tart, a fiatalok tüntetnek, majd este fáklyásmenettel tisztelegnek a nap főszereplői, Bethlen János, Méhes Sámuel és Teleki József gubernátor lakása előtt, végül a fáklyákat a Református Kollégium
udvarán máglyában elégetik. E napon születik Gyulai mozgósító verse, a Kolozsvártt,
márc. 21-én:
Nyugat felől testvérink ajkiról
A nemzetegység szent igéje szól.
Ki nyugszik még? Ki vesztegel?
Most vagy soha! dörögjön fel
E szó
A két magyar hazában:
Legyen szabadság! legyen unió!
Ír még Unió-dalt is, melyet a színházban megzenésítve a kórus ad elő. Majd május
táján Nemzeti színek címmel Mentovich Ferenccel és Szász Károllyal együtt egy 49 lapos
füzetben tesznek közzé 26 ekkoriban született verset. A kollégiumban a tanítás akadozik,
de a fiataloknak bőven akad tennivaló. Gyulai mindenütt az élen jár. Április 8-án Pálffy
János vezetésével egy 30 tagú udvarhelyi küldöttség érkezik Kolozsvárra, hogy a székelyek nevében követelje az országgyűlés összehívását. Az ifjak fáklyásmenettel köszöntik a
székelyeket a Biasini-szálló előtt, egy székre állva Gyulai mond üdvözlőbeszédet. A május 29-re meghirdetett országgyűlésre 27-én este érkezik meg Pest város és Komárom
megye 12 tagú küldöttsége Székely József és Lisznyai Kálmán vezetésével. A Biasini-

9 Papp Ferenc: Gyulai Pál id. Bethlen János gr. körében. Cluj-Kolozsvár 1930. (ETF 26.)
10 Vö. Gaal György: Kolozsvár 1848/49-ben. In: Uő: Kolozsvár vonzásában. Csíkszereda 2005.
391–416.
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szállónál ismét Gyulai mondja az üdvözlő szavakat, mire Székely válasza így végződik:
„Unió minden áron!”
Teleki Domokos gróf, a pozsonyi országgyűlés felsőházának tagja sietve tér haza Kolozsvárra 1848 áprilisában, hogy részt vegyen az erdélyi ügyek intézésében. A grófnak itt
titkárra volt szüksége, s valószínűleg Bethlen János ajánlatára fogadta fel Gyulai Pált május táján. Teleki tudós, történetíró, kora szabadelvű politikusa volt, aki Széchenyi hívének
vallotta magát, s így a forradalomnak nem lehetett támogatója. Az unió kimondása után
Küküllő vármegye választotta követéül a pesti népképviseleti országgyűlésbe. Természetesen titkára is vele tartott: Gyulai július 18-án érkezett Pestre. Telekiéknek a városban is
volt házuk, de nem messze onnan, Gyömrőn élt Teleki második feleségének apja, Teleki
Sámuel gróf csodálatos klasszicista kastélyában. Úgyhogy Gyulai hol Pesten, hol Gyömrőn tartózkodott, mikor hol volt rá szüksége urának.11 Ekkoriban ismerkedett meg a pesti fiatalok társasági életével, találkozott Petőfivel is. A kezdeti lelkesedés után rendre ő is
elfogadja Teleki békepárti politikai nézeteit. Gyömrőn hall a tápióbicskei csata egyik főhadnagyáról, aki halálos sebbel is harcra biztatta honvédeit, ekkor születik leghíresebb
verse, a Hadnagy uram:
„Hadnagy uram, hadnagy uram!”
»Mi bajod van, édes fiam!«
„Piros vér foly a mentére!”
»Ne bánd, csak az orrom vére.«
„Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban.”
»Belebotlám egy nagy kőbe;
Szegezz szuronyt, s csak előre!”
Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
„Hadnagy uram, hadnagy uram!”
»Csak előre, édes fiam!«
Gyulai együttérez a harcolókkal, de Teleki társaságában Gyömrőről szemléli végig a
forradalom eseményeit. Itt éri édesanyja halálhíre 1848 novemberében, de csak a város
felszabadulása után, 1849 áprilisa táján jöhet Kolozsvárra testvéreihez és a sírhoz. Itt pár
hétig marad, a Honvéd című lapba cikkeket is ír. Telekiék szolgálatában a grófkisasszonyok tanítását is elvállalja. Mikor a politikai helyzet valamennyire megállapodik, 1851
májusában a gróf elhatározza, hogy Erdélybe költözik, s a kozákoktól feldúlt gernyeszegi
kastélyát rendbe téteti.
Gyulai követi urát, de útját megszakítja Nagyszalontán, s itt egy napot Arany János
társaságában tölt, ekkor szövődik életre szóló barátságuk. Mint útleírásából kiderül, Kolozsvárt is megáll, s alig ismer a régi, pezsgő életű városra. A fővárosi intézményeket elköltöztették innen Nagyszebenbe. Az utcákon mindenki szomorúan jár-kel. Csak a szín11 Teleki Domokos (1810–1876) első unokatestvére volt a kastélyépítő Teleki Sámuelnek (1792–
1857). Domokosnak első feleségétől, Bánffy Jozefától (1810–1841) két leánya született: Zsófia
(1836–1898) és Jozefa (1838–1915) – ezeket taníthatta Gyulai. Domokos második felesége, a
Teleki Sámuel lánya, Klementina (1827–1894) ezek szerint saját unokahúga volt. E házasságból szintén két gyermek született: Ilona (1849) és Géza (1850). Vö. Gudenus János József: A
magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája. CD-ROM. 2005.
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ház a régi, ott még van lelkesedés.12 A gernyeszegi barokk kastélyban egy Marosra néző
emeleti szobát kap, rábízzák a grófkisasszonyok nevelésén kívül a hatezer kötetes könyvtár rendezését, esténként a grófnénak tart felolvasásokat. A gazdag könyvtár lehetővé
teszi, hogy pótolja hiányos ismereteit, tökéletesítse német és francia nyelvtudását. Néhányszor a gróffal Kolozsvárra is ellátogatnak. Gernyeszegen ismeri meg az erdélyi kastélyok világát, a nemesi gondolkodást, mely több művében motívummá válik. Verseket is
írogat, az ekkori hangulatot jól tükrözi Szüreten című híres költeménye, mely ellentétezéssel indul:
Szüret-e ez vagy talán tor?
Hallgatunk, pedig fogy a bor,
És sóhajtunk, mint körülöttünk
A süvöltő őszi szél;
Jól illik, hogy ide ültünk,
Hull reánk a falevél.
Hajdanában nem így volt ez,
Hűn megmondja, bárkit kérdezz:
Pezsgett a szív, szólott a hegy,
Milyen vígan, mily nagyot!
A hegy hallgat, a szív szenved,
A lőpor meg elfogyott.
De balladaköltészete is ekkor bontakozik ki, ennek leghíresebb darabja a Pókainé.
Megszületik első jelentősebb novellája, A vén színész, melynek főszereplőjét bátyjáról
mintázza. A következő év novemberében a főúri család Gyömrőre költözik, december
végén Gyulai megválik titkári állásától, s Pesten vesz ki szobát az Úri utcában Pákh Alberttel társbérletben.
Nehéz évek következnek Gyulai életében, az önkényuralom sanyarú körülményei között el kell ismertetnie tehetségét. Ő maga is lapszerkesztéssel kísérletezik, kritikákat,
verseket közöl. Állandó anyagi gondokkal küzd. 1855 őszén váratlan szerencse éri:
Nádasdy Lipót gróf Tamás fia mellé nevelőül-kísérőül fogadják fel ennek külföldi tanulmányai idejére. Így életében először és utoljára jut el külföldre Gyulai: Berlin, Párizs és
München művelődési életébe nyer betekintést 14 hónap alatt. A tanulmányútnak az ifjú
gróf 1856. december 14-én Münchenben bekövetkezett halála vet véget. Gyulai újra beleveti magát a pesti irodalmi életbe. Adatgyűjtés miatt keresheti fel Petőfi már újra férjhez ment feleségét, Szendrey Júliát, s nála megismerkedik ennek húgával, az 1838-ban
született Szendrey Máriával. A ismeretségből szerelem lesz, versek születnek, majd 1858.
július 31-én házasságot kötnek. A házasságkötés feltétele, hogy Gyulai „rendes” állást
vállaljon. Így kerülnek Kolozsvárra.
A kolozsvári Református Kollégiumban meghirdetett magyar–latin szakos rendes tanári állást pályázza meg Gyulai 1858 áprilisában, s május elején az egyházkerületi közgyűlés – Teleki Domokos és Mikó Imre grófok támogatásának is köszönhetően – őt választja meg a tanszékre. Úgyhogy a július végi esküvő után az ifjú pár rögtön vonatra ül
Kolozsvár felé, majd postakocsira váltva augusztus első napjaiban érkeznek a kincses
városba: a Kolozsvári Közlöny augusztus 5-én üdvözli a megérkezett fiatal párt, s kíván
áldásos működést Gyulainak. A Nagypiac (Főtér) 3. számú házában fogadnak számukra
12 Erdélyi úti benyomások. Írta Gyulai Pál. Sajtó alá rendezte Papp Ferenc. Bp. 1921. 35–40; Kristóf György: Királyhágóninneni írók Erdélyben. Kv. 1942. 106–110.

100

EME

Gyulai Pál és Kolozsvár

szállást addig, amíg a következő év májusának elején elfoglalhatják a Farkas utcai tanári
lakások egyikét: a templomhoz legközelebb eső ház földszintjén kapnak két tágas szobát
mellékhelyiségekkel.13 A lakáshoz kis kert is járul, ahol a feleség kedvére termeszthet
zöldséget és virágot. E patinás lakás emléktáblát érdemelne nem csak Gyulai otthonaként, hanem a később ide költöző Kolosváry Sándor jogtudós, Török István kollégiumigazgató, iskolatörténész, Seprődi János folklórgyűjtő tanár miatt is.
Gyulait már elismert íróként nagy várakozással fogadták a kolozsvári kollégiumban.
Ennek igazgatója ekkoriban Takács János, a természettudományok tanára, aki nemrég
szabadult a forradalom utáni bebörtönzésből, s a kiegyezés után mint országos távirdaigazgató válik a főváros jeles személyiségévé. A történelmet Sámi László tanítja, aki a
forradalom alatt Kossuth bizalmi emberének számított. Felesége, a debreceni lelkész leánya, Király Janka nyelvtehetség, angolból fordít, s arra is büszke lehet, hogy Petőfi verset
írt emlékkönyvébe. Ők Gyulaiék szomszédjai, s családi barátság is kialakul velük, akárcsak Sárkány Ferencékkel. Sárkány szintén büszke 1848/49-es honvédhadnagyi múltjára,
ő a mennyiségtan tanára. Földrajzot-természetrajzot még Kócsi Károly tanított akkoriban, Nagy Péter – a későbbi püspök – a teológiát adta elő. Gyulai az elkövetkező években
heti 17–18 órát tanított, az V–VIII. gimnáziumi osztályokban magyar, latin és bölcselet
voltak a tantárgyai. Az órákra való készülés – nem lévén megfelelő tankönyvek –, az
írásbeli dolgozatok javítása igen sok idejét vette igénybe. De akárcsak kortársa, a szintén
középiskolai tanár Arany János, a legnagyobb lelkiismeretességgel tett eleget feladatának.
Megválasztották a kollégium könyvtárosául is, igyekezett az elhanyagolt gazdag állományt rendezni, értékes kiadványokat fedezett fel, a duplumok egy részét elcserélte. Rá
hárult az önképzőkör tanári irányítása is.
Ekkoriban folyik Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezése.14 Már 1857
májusában a részvényes tagok közé lép. Részt vesz az alakuló gyűlés előkészítésében. Az
első választmány 12 tagja közül ő kapja a legtöbb szavazatot. Szinte minden választmányi
gyűlésen megjelenik. Beválasztják az egyesület pecsétjét és jelvényét kidolgozó, a külföldi
folyóiratokat megrendelő, valamint a tudományos gyűléseket szervező bizottságokba.15
Az egylet legelső, 1860. február 25-i tudományos ülésének is Torma Károllyal együtt ő a
felolvasója. Értekezésének címe: Adalék népünk költészetéhez.16 Ebben a székely-magyar
népköltészet gyűjtésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Gyulai közreműködésével
sikerült Mikó Imrének Szabó Károlyt megnyerni az egylet könyvtárosául. Gyulait szerették volna az egylet jegyzőjéül választani, de ezt a megtiszteltetést elhárította. Minden
szabad idejét az írásra igyekezett fordítani. Erre két kitüntetés is ösztönözte: 1858 decemberében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai, 1860. július 15-én pedig a Kisfaludy Társaság rendes tagjai sorába választotta. Az akadémia 1860. októberi ülésén bemutatott székfoglaló értekezését Katona József és Bánk bánja címmel Kolozsvárt írta.
Közben több, feleségéhez írt, meghitt hangú szerelmes verse is született. Híres, a szabadságharc emlékét felidéző ódája pedig tanári munkájával kapcsolatos: Horatius olvasásakor. Kolozsvárt kezdett el verses gyermekmeséket írni. Ennek oka bizonyára első két
gyermeke megszületése.17

13 Vö. Török: i. m. III. 354–357; Herepei: i. m. 558–566.
14 Legifj. Szász Károly: Gyulai Pál. In: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kv. 1909–1942. 203–206.
15 Kristóf György: Gyulai Pál és az Erdélyi Múzeum Egyesület. Erdélyi Irodalmi Szemle 1926.
78–86.
16 Budapesti Szemle IX. köt. (1860) 272–303.
17 Gyulaiék három gyermeke: Aranka (1859. jún. 15.), Kálmán (1861. máj. 23.), Margit (1862.
aug. 26.); mindhárman Kolozsvárt fogantak, de Margit már Pesten született.
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Kolozsvár Gyulai számára nem nyújt elég lehetőséget irodalmi téren, s a tanári munka túlságosan leköti idejét. Minduntalan hívják a fővárosba: Arany János lapjánál segédszerkesztői állást ajánl neki, apósa, Szendrey Ignác pedig új, Sándor utcai házában kényelmes lakrészt kínál fel. Mikor a megalakuló Írói Segélyegylet titkári állását is kilátásba
helyezik, elhatározza, hogy Pestre költözik. 1862. február 17-én jelenti be a kollégium
elöljáróságának távozási szándékát. Június 22-én az Olvasótársaság, valamint a Zene- és
Dalegylet ünnepsége alkalmával búcsúzik az ifjúságtól. Beszédében rámutat: „Ez az épület a szülei házzal van egybeolvadva emlékemben, ez az iskola az, melynek neveltetésemet köszönöm, s olvasó- és önképző társulatában lobbant fel szívemben a lelkesülés a
magyar költészet és irodalom iránt. Jól emlékszem, midőn olvasószobátokban először
olvastam Kisfaludy Sándort és Vörösmartyt, jól emlékszem, midőn ugyanott először szavaltam el társaimnak első kísérleteimet.”18 A diákság 24-én este fáklyászenével tiszteli
meg tanárát, aranytollat nyújtanak át emlékül, Wesselényi Miklós és Révai Lajos mondanak búcsúbeszédet. Révai szavaiból kitűnik, hogy mindenki tisztában volt vele, Gyulai
már túlnőtt a kollégium kínálta kereteken: „hiszen mi tudjuk, hogy a tanár úr munkásságának nagyobb tér kívántatik, mint e mi körünk; hiszen mi tudjuk, hogy midőn mi a
tanár urat elvesztjük kis körünkből, ugyanakkor megnyerte a nemzet, s megnyertük mi
mint egy nemzet fiai; hiszen azon fáklyának világa, melyet a tanár úr a magyar irodalom
terén oly dicsően lobogtat – ha nem is oly közelről, de ezután is jótékonyan, borút oszlatóan fog reánk hatni.”19 Június 29-én Gyulai végleg távozik szülővárosából.
A továbbiakban Gyulai pályája a fővárosban gyorsan emelkedik: a Színészeti Tanoda
tanára és aligazgatója 1870-ig, akkor az Akadémia Nyelv- és Széptudományi Osztálya
titkárául választják. 1873-tól az Akadémia támogatásával megjelenő Budapesti Szemle
című tudományos folyóirat szerkesztője, 1875-ben megindítja a Franklin Társulat kiadásában megjelenő Olcsó Könyvtár sorozatot. 1876-ban a főváros egyetemén elnyeri a magyar irodalom tanszéket. 1879-ben a Kisfaludy Társaság elnökéül választják. Ő a kiegyezést mindenben támogató „irodalmi Deák-párt” vezére. A fényes közéleti pályát, anyagi
jólétet beárnyékolja családi életének több tragédiája: 1866-ban feleségét elragadja a kolera, 1885-ben Margit lánya, 1897-ben Kálmán fia is tüdőbajban hal meg. Csak Aranka
lánya marad mellette öreg korára.
Kolozsvárhoz nem lesz hűtlen a következő évtizedekben sem. 1868-ban pártja képviselőnek jelöli Kolozsvárra. Ellenfeléül ifj. Kossuth Lajost állítják, akit meg is választanak.
Aztán kiderül, hogy Kossuth fiatal kora miatt nem lehet képviselő, úgyhogy Nagy Péter
püspököt küldi Kolozsvár a parlamentbe. Az uralkodó 1885-ben Gyulait örökös főrendiházi taggá nevezi ki. 1868. szeptember 20–25. között a Magyar Történelmi Társulat első
vidéki vándorgyűlését tartja Kolozsvárt.20 Ezen Gyulai is részt vesz, a szeptember 20-i
választmányi ülésen fel is szólal. Innen szeptember 25-én Nagyenyedre távozik, ott felkeresi a kollégiumot. A Kolozsvárt töltött napok alatt felidézi itteni boldog családi életét, s
megszületik az Egy ház előtt című meghitt hangú verse:
Még ott foly a Szamos,
Még áll a régi lak,
Hová tíz év előtt
Mint nőmet hoztalak.
18 Hölgyfutár 1862. júl. 1. Meglepő, hogy a Kolozsvári Közlönynek (jún. 24.) az ünnepségről írt
beszámolójában nincs szó Gyulai búcsújáról, viszont a jún. 26-i szám ismerteti Gyulainak a
„fáklyászene” alkalmából elhangzott beszédekre adott válaszát, mely nagyjából e gondolatmenetre enged következtetni.
19 Kolozsvári Közlöny 1862. jún. 26.
20 Magyar Polgár 1868. szept. 25.; Sz 1868. 577–578.
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Az alkony fénye ég
Az ablak üvegén,
Fényén a múlt idők
Emléke int felém.
És visszaképzelem
A bútort és szobát,
Kerted, virágaidat,
S gyöngéd kezed nyomát. […]
Szerettél igazán,
Szerettelek híven!
Szeretlek halva is,
Holtig gyászol szívem.
Legközelebb 1872 őszén jár erre. Mikó Imre meghívja őt marosújvári kastélyába, oda
augusztus 10-én érkezik, hazatérőben, szeptember 10-én megszakítja útját Kolozsvárt,
felkeresi Antónia húgát és családját. Ekkor már könnyű Kolozsvárról a fővárosba jutni,
hiszen két éve megindult a vonatközlekedés.
1887 őszén Antónia családi tragédiája hozza Kolozsvárra: a férj, Földessi Sándor november 14-én horgászás közben hirtelen meghal. A Monostori tóban találják holttestét,
csak a másnapi boncolás deríti ki, hogy szívszélhűdés okozta halálát. Az egész várost
annál inkább megrendíti a hír, hogy épp leánya, Ida esküvője előtt történik a tragédia.21
Gyulai nem tud a 16-i temetésre leutazni, csak november 19-én érkezik a városba. Részt
vesz unokahúgának Vásárhelyi Boldizsár akkor szamosújvári (később dési, majd kolozsvári) református lelkésszel csendben megtartott esküvőjén. 21-én felkeresi az EMKE központi irodáját, és másnap tér vissza a fővárosba.22 A gyászjelentés szerint Antóniának
ekkor még Idán kívül Sándor, Ödön, Mária, István, Erzsike gyermekei voltak életben.
Földessi Sándort († 1911) a lexikonok is számon tartják mint kolozsvári színészt, majd
vándortársulatok igazgatóját.23 Ödön 1887-ben éppen önkéntesi szolgálatát töltötte, úgyhogy 60 bajtársa is elkísérte a temetésre.
Kolozsvár az 1870-es évektől egyre büszkébb lett fiára, így évfordulóit, kitüntetéseit is
számon tartotta. 1876. január 23-án, születése 50. évfordulója alkalmából az alig négy éve
működő kolozsvári tudományegyetem bölcsészkara tiszteletbeli doktori címet adományozott Gyulainak.24 Ez annál nagyobb kitüntetés volt, mert korábban a kar csak egyszer
élt ezzel a jogával, 1873-ban, s akkor is hét kinevezett professzorát látta el e címmel.
(Ugyanis az egyetem első tanári karának legtöbb tagja, akárcsak Gyulai, legfeljebb teológiai diplomával rendelkezett.) Gyulai köszönő levelet intéz az egyetemhez: „Fogadja a
Filozófiai Kar köszönetemet és hálámat e szokatlan kitüntetésért, amelyet én nem annyira irodalmi érdemeim, mint inkább komoly és buzgó törekvéseim méltánylásának tekintek. Kétszer kellett megválnom kedves szülőföldemtől; legutóbb ezelőtt tizennégy évvel,
talán örökre, de koporsóm zártáig drága emlékek csatolnak hozzá. Kolozsvár egyik tanintézetének anyai keble buzdított az irodalmi pályára, s íme, Kolozsvár legfőbb taninté21
22
23
24

Földessi Sándor halála. Ellenzék 1887. nov. 15; Földesy Sándor. Ellenzék 1887. nov.17.
Gyulai Pál. Ellenzék 1887. nov. 21.
Színművészeti Lexikon. [Bp. é.n.] II. 62.
Dr. Gyulai Pál. Magyar Polgár 1876. jan. 25. A következő lapszámban kezdi el közölni Meltzl
Hugó folytatásokban megjelenő nagy tanulmányát: Dr. Gyulai Pál, mint a Petőfi-irodalom
megalapítója.
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zete buzdít most, hogy még hátralevő napjaimat az irodalomnak szenteljem.”25 Ez a cím
is hozzásegítette az irodalomtudóst, hogy még abban az évben elnyerje a fővárosi egyetem magyar irodalmi tanszékét.
1895 februárjában a Kisfaludy Társaság évi közgyűlése folytatásában megünnepelték
Gyulai írói pályafutásának félszázados évfordulóját. Ebből az alkalomból nyújtotta át
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter az uralkodó megbízásából Gyulainak
a Szent István-rend kiskeresztjét. Megkapta az ez alkalomra díszalbumban kiadott verseihez Rothfeldné Hirsch Nelli készítette illusztrációk gyűjteményét, valamint egy művészi
serleget, melyet ő a társaságnak adományozott, s ezután jeles személyiségek felköszöntésénél használtak.26 A kolozsvári lapok is megemlékeztek az évfordulóról, s híre eljutott a
Református Kollégiumba. Így történhetett meg, hogy a Borcsa Mihály tanár vezette Ifjúsági Önképzőkör március 30-án megemlékezett Gyulai Pálról: Boér Jenő VIII. osztályos
tanuló ismertette életét és munkásságát, két másik diák pedig elszavalta az Éji látogatás,
illetve a Gerő bán című versét.27 Mikor 1896 őszén Kovács Dezső veszi át az önképzőkör
vezetését, megújítják annak szabályzatát, s új elnevezést kap: Gyulai Pál Önképzőkör.
Gyulai utoljára 1897 nyarán jár Erdélyben, kettős céllal. Egyrészt az MTA és a Kisfaludy Társaság nevében készül beszédet mondani a segesvári Petőfi-szobor leleplezésénél,
másrészt a Teleki család meghívására Gernyeszegen kíván pár napot tölteni. Július 26-án
érkezik Aradra, 27-én már Gernyeszegen van. Onnan utazik 30-án Segesvárra, ahol 31én a tüntetés zűrzavarában alig jut szóhoz. Visszautazik Gernyeszegre, pont abban a szobában szállhat meg, ahol nevelőként is lakott. Hazatérőben megáll Kolozsváron és kiutazik Désre is, pár napot együtt tölt Antónia húgával ennek papné lánya házánál. (Antónia
1907. május 22-én Désen halt meg, Kolozsvárt temették el.) Az ottani időzésre emlékeztet néhány verssora. Szilágyi Albert polgármester kezdeményezésére Dés főterén 1896.
november 12-én 12 méter magas turulos emlékoszlopot lepleztek le a millennium alkalmából. A polgármester felkérte Gyulait, hogy készítsen feliratot az oszlop talapzatára. Ő
ezzel a négy sorral ajándékozta meg a désieket:
Hazánkat nem sors szeszélye:
Hős ereje, bölcs eszélye
Tartotta meg ezer évig,
Tartsa is meg örökkétig!28
Gyulai száz évvel ezelőtt, 1909. november 9-én bekövetkezett halálának híre Kolozsvárt is gyászba borította. Az egyetem épületeire és a kolozsvári Kaszinóra is kitűzték a
gyászlobogót. A város koszorút küldött a ravatalra, az egyetem koszorúját a magyar irodalom professzora, Dézsi Lajos vitte magával, s a temetésen beszédet is mondott.29 Meglepő, hogy a Református Kollégium önképzőköre nem emlékezett meg névadójáról, de
megtette ezt az igazgatóság, mint ahogy arról Kovács Dezső helyettes igazgató az értesítőben beszámolt: „Mély gyászba borította azonban iskolánkat Gyulai Pálnak 1909. november 9-én bekövetkezett halála. A nagy ember tanári és írói pályáját itt kezdette meg
intézetünk falai között, innen indult dicsőséges útjára. Végrendeletében megemlékezett
iskolánkról is: könyvtárunkra hagyván mintegy 4000 kötet könyvét. E hagyomány pon25 Fővárosi hírek. Fővárosi Lapok 1876. febr. 17.
26 Gróf Apponyi és Gyulai Pál. A Kisfaludy Társaságból. Ellenzék 1895. febr. 12.
27 Ifjúsági önképzőkör. A kolozsvári ev. Reform. Kollegium Értesítője az 1894/95-ik évről. Kv.
1895. 83–85.
28 A deési ezredévi emlékoszlop. Vasárnapi Újság 1897. dec. 19. 862–863.
29 Gyulai Pál meghalt. Ellenzék 1909. nov. 10.; Gyulai Pál halálára. Ellenzék 1909. nov. 11.
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tos elszámolása csak a következő évben történhetik meg. Elöljáróságunk küldöttséggel
képviseltette magát a temetésén és ravatalára koszorút helyezett.”30 Gyulai nem csak iskolájáról, hanem az Erdélyi Múzeum-Egyesületről is megemlékezett: ennek hagyta a verseihez Hirsch Nelli által készített 27 illusztráció külön nyomtatott példányát. „Maguk a
rajzok vastag kartonpapír keretbe foglalt lapok. Mindenik mellett ott olvasható az illusztrált költemény szövege aranybetűs nyomtatásban. A lapok páronként össze vannak kötve, ívet alkotnak. Rajz és szöveg a belső oldalon van. Az első ív díszes címirata ez:
»GYULAI PÁL / költeményeiből / R. Hirsch Nelli eredeti rajzai után / a Franklin-társulattól egyetlen példányban nyomtatott szöveggel / a költőnek / 1895. február 10-én / tisztelői és barátai«. A rajzok 50×80 cm nagyságú kemény diófa tokban vannak elhelyezve,
amelyet szépen díszített bőr takar” – írja 1926-ban Kristóf György.31 Kolozsvár városa
azzal is emlékezetessé tette nagy szülötte nevét, hogy az Eperjes és Lázár utcák között
1910-ben megnyitott új utcát Gyulai Pálról nevezte el.32

30 Adatok az év történetéhez. A kolozsvári Református Kollégium Értesítője az 1909/10. tanévről.
Kv. 1910. 118–123.
31 Kristóf: i. m. 85–86.
32 Érdekességként említjük, hogy 1910-ben a Farkas utcát akarták Gyulairól elnevezni, végül a
városi tanács az új utcának adta ezt a nevet. 1920-ban Ion Maiorescura változtatták az utca
nevét, 1941-ben visszakapta eredeti elnevezését, 1964-ben Borzeşti város, majd az 1990-es
évek közepén Nicolae Cristea nevét kapta. E sorok írója Gyulai Pál utcai lakásában (1911-ben
épült házban) írta ezt a dolgozatot.
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I

mreh István, a székely falutörvények legavatottabb kutatója a következőképpen határozta meg a székely falutörvények világát: „a közösség belső szabályzata, a falu rendtartása, a százados együttélés során kicsiszolódó normák foglalata, a falutörvény a
nép történetének világszerte megbecsült forrása. Érték, mert hajdan volt életforma tanúsága, vallomás egy olyan társadalmi rendről, amelynek kevés az írásos hagyatéka.”1
A kiváló történész az első székely falutörvény megünnepléséről is megemlékezett a
székely falutörvényekről írt könyvében. Mint írta: „Gyergyóújfaluban 1981. április 26-án
azért sereglett egybe sok száz ember, hogy azokat az ősöket ünnepelje, akik négyszáz
évvel azelőtt írásba foglalták a falu szokásjogi normáit, megszavazták a falu törvényét. A
múltidéző előadásokat hallgató, az ősi táncokban, dalokban gyönyörködő újfalusiak ezen
az egyedülálló évfordulón ugyanakkor az első ránk maradott írásos székely falutörvény
megszületésének ünnepét is megülték, a háromszéki Zalánnal vetélkedve az elsőségért.”2
Akkor még Imreh István sem tudhatta, hogy az elsőségért vetekszik még egy település,
mégpedig Gyergyószentmiklós.
A székely faluközösségek számára nem csupán a szokásjog és az országos érvényű
törvények jelentettek mintát vagy modellt, hanem a székelység sajátos jogállása is, amely
eltért Erdély társadalmának gazdasági-közigazgatási szerkezetétől, jogi státusától. 1279ben történt először említés a telegdi székelyek „törvényéről és statutumáról”, mely a sajátos székelyföldi viszonyok létét igazolja. 1451-ben a „Municipális Constitutio”-ban
„minden székelyek dicséretes törvénye és régtől megtartott szokása” szerint megfogalmazták a székelyföldi örökösödés szabályait.3 Tizenöt esztendő múlva, 1466-ban Zabolán ismét rögzítették a székelyek „régi törvényeit és jogait”. Az 1505-ös évi udvarhelyi,
majd az 1506-os évi agyagfalvi közgyűlésen is megfogalmazták a maguk számára követendő végzéseket.4 1581-től kezdődően jelentek meg a falutörvények (az elsők Gyergyóújfaluban, Gyergyószentmiklóson és Zalánban), amelyek 1846-ig szinte végigkísérték a
székely közösségek mindennapi életét, gazdasági, társadalmi históriáját. A fenti törvények jelzik, hogy a XV. század közepétől megkezdődött a székelyföldi jogszabályok
kodifikációja, amit az 1555-ös évi udvarhelyi nemzetgyűlésen rögzített törvénygyűjtemény véglegesített. Mindez kapcsolatban volt Werbőczy Hármaskönyvének a megjelenésével, amely e korszak egyházjogi szabályzatait összeolvasztotta a római jog szabályaival,
illetve a korabeli magyar jogszabályokkal. Werbőczy Hármaskönyve is hozzájárult ahhoz, hogy az 1555. évi nemzetgyűlés után összegyűjtsék a székely városok és székek jogszabályait. Így történt ez 1604-ben, amikor összeírták Háromszék „constitutióit”, 1727ben pedig az udvarhelyszéki „constitutiókat”. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék constitutióit Petki István főkapitánysága alatt gyűjtötték össze, melyeket 1650. október 24-i időponttal datáltak.

1
2
3
4

Imreh István: A törvényhozó székely falu. Buk. 1983. 5.
Uo. 8.
Az 1457-dik évi m. vásárhelyi törvény az üdő múlásáról és a székely örökségeknek leszállásáról. In: A Nemes Székely Nemzet jussait világosító némely darab levelek, többek által magyar
nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. Mv. 1857. 5–6.
Az 1506-iki agyagfalvi törvény a pártütők és a hívségtelenek megzabolázása aránt. Uo.
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Az 1581. évi gyergyószentmiklósi falutörvény5 igen szemléletes képet nyújt a határ
rendtartásáról, a XVI. századi település agrárstruktúrájáról. A növénytermesztés alacsony szintje, az állattenyésztés túlsúlya, a rideg állattartás maradványai arra
kényszerítették Gyergyószentmiklós közösségét, hogy a termés védelme érdekében döntéseket hozzon a határ rendtartásáról. A végzések meghozatalánál figyelembe vették az
erdélyi országgyűlések ilyen irányú határozatait, valamint Báthory Kristóf fejedelem tanácsként értékelt utasításait. A falutörvény szövegének a megfogalmazásánál jelen volt a
falu egész lakossága, nemesek, darabontok, libertinusok és a jobbágyok, ami azt jelentette, hogy az itt elfogadott végzések a társadalmi helyzettől függetlenül mindenki számára
kötelezővé váltak. Sokat mond a falutörvény bevezető részében található indoklás, melyben megmagyarázzák, miért szükséges a határrendtartás szabályozása:
„Mi ki[k] vagyunk Gyergyó székben Szent Miklós falvában lakozandók, nemesek,
darabontok és vajda úrnak őnagyságának jobbágyi, közönséggel mind a tellyes falu, írattuk emlékezetre ez levelet: hogy az miképpen az mi kegyelmes fejedelmünk, Báthory
Kristóf, Erdély országnak vajdája az őnagysága tanácsival és országával elvégezte, hogy
Székelyországban az tilalmas vetésnek rendéből a királyi bíráknak büntetése leszállana,
akarván őnagysága az őnagysága jobbágyait és egyebeket ennek előtte való súlyos büntetéstől megoltalmazni ennyi részből, hogy minden falu az ő falujában XII hütös bírákat
eskessenek, kik a tilalmas vetésnek oltalmazására gyakorlatossággal vigyáznak, minden
ahhoz való külső belső dolgokkal, hogy a XII hütös bírákkal egyetemben a falu, a királyi
bírák büntetésin kívül megbüntessék önön köztök való végezett bírságokkal. Annak okáért mi is értvén az őnagysága országával való kegyelmes végzésit és őnagyságának erről
kiadott articulussit, előnkbe vettük és az őnagysága végzésének mindenekben engedelmesek lévén, a XII hütös bírákot elválasztván a mi tilalmas vetéseinknek oltalmazására,
az őnagysága articulussinak tartások szerint mindenekkel végeztünk teljes falustól némely büntetésekről és azok bírságának megvételekről.”
A település határának védelmét tehát szükség volt megfelelőképpen biztosítani. Ezért
Gyergyószentmiklós határát is, akárcsak a többi székely települését, határkerttel vették
körül a szántóterületek védelmére, de tilalmasnak tekintették a korabeli kaszálókat is. A
határkertre azért is szükség volt, hogy a falubeli udvarokból, pajtákból, aklokból ki ne
szabaduljanak a szántóra az állatok. Ezt megkövetelte a korabeli településrend is, hiszen
a kettős udvarok, a kerteletlen telkek lehetővé tették az állatállomány elszabadulását,
ezen keresztül hozzájárultak a kártételhez. A korabeli gyergyószentmiklósi falutörvény
ezt a kertet is védelmezte. A döntés szerint: „Ha valami barom mégyen bé rajta és kárt
tészen, a kárt a hajtó pénzzel edgyütt a kertes ember megfizesse. Ha pedig valami gonosz
szokásos marhát mutatnak ki, törvény szerint minden büntetés reá száll.” Ugyanezen
cikkelyben 25 dénárban állapították meg a káros kert bírságát.
A falutörvény tehát rendelkezett a tilalmast (vetésmezőt) a nyomástól (ugartól) elválasztó, a termést védelmező határkertről. Ebből a cikkelyből azt is felismerhetjük, hogy a
települést kerítés övezte, de kerítés oltalmazta a forgórendszerből kiszakított határokat is,
sőt léteztek elkertelve szénafűnek felfogott területek is, akárcsak az ökörtilalmasok vagy
más legelőhelyek. A faluközösségnek tehát nemcsak létre kellett hoznia ezt a védelmi
rendszert, de azt jó karban is kellett tartania. Ezért volt szükség a tiltáson alapuló büntetésekre azokkal szemben, akiknek hanyagsága vagy akaratos kártétele miatt a communitás
többi tagja kárt szenvedhetett. A széki hatóságok is szigorúan ellenőrizték a kerítések
karbantartását. Így például Csík- Gyergyó- és Kászonszék 1650. évi Constitutiójában
5
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évente kétszer küldték rá a falura a dúlót, aki megkövetelte, hogy a sövénykert legalább
nyolc arasz magasságú legyen. Gyakran a bíró a hites bírákkal együtt tavasszal és ősszel,
meghatározott gyakorisággal körbejárta a falut, és figyelmeztették a lakosokat kertjavítási kötelezettségeikre. Három nap elteltével a falusbíró ismét felülvizsgálta a kerítéseket, és
szigorúan megbüntette azokat, akiknek kertje réses volt, vagy nem felelt meg az elvárásoknak. Újabb három nap múlva a bírónak a hites bírákkal együtt ismét ellenőriznie
kellett a határkertet. Ez alkalommal azonban a réses embert vagy a kertrontót kétszeresen megbírságolták.
A kerítésrendszer jogi szabályozása befolyásolta a falvak közötti kapcsolatokat is.
Gyakran előfordult, hogy a szomszédos falvak ugarföldje határos volt, s így a kertelésre
ez esetben nem került sor, csak arra, hogy aratás után egyszerre szabadítsák fel legeltetésre a tarlót. Csík-, Gyergyó- és Kászonszék előbb említett constitutiójában elvként határozták meg a közös tarlófelszabadítás szükségességét. Mint írják: „ha valamely falu elébb
eltakarítaná az ő határát, hogysem az mely faluval összefolyó határa volna”, meg kell várnia, míg a szomszéd falu is befejezi a hordást, s csak azután küldheti ki a tarlóra a nyájakat. Legtöbbször az egymással szomszédos falvak lakosai határkijárást szerveztek a határkertek ellenőrzése érdekében, amelyen a gazdák kötelezően részt vettek.
A falvak körüli határkerteket a fontosabb útvonalak mentén vetéskapuk szakították
meg avégett, hogy megakadályozzák a lopásokat, illetve az állatoknak a vetésterületekre
való kijutását. A vetéskapukat éjszakára bezárták, és csak reggel nyitották ki. A kapusembernek azonban igen nagy volt a felelőssége, ezzel kapcsolatban az 1581-es falutörvényben a következőket olvashatjuk: „Ha valami barom mégyen bé rajta, s arról valami kár
lészen, a kapus ember megfizesse a kárt a hajtó pénzzel együtt.” Gyergyószentmiklós falutörvénye a kapubírságot 50 dénárban állapította meg.
A kapuk fenntartásának és a kapus ember fizetésének több módja volt ismeretes. A
gyergyószentmiklósi örmény templom melletti vetéskapunál például kévehordáskor
minden szekérről ledobtak a kapus embernek egy kévét. Ez a szokás a kapu lebontása
után is továbbélt az 1940-es évekig, amikor is az örmény templom harangozójának dobták le a kévét.
A vetéskapuk előtti térség volt a hazajáró csordák gyülekezőhelye is. A szántóföldi
művelésen kívüli kapuk fenntartása is elterjedt Gyergyószentmiklóson. Ilyen volt többek
között az ún. Várkapu.
A gyergyószentmiklósi falutörvény igen nagy figyelmet fordított a tilalmas védelmére. A büntetéseket állatfajtánként állapították meg. A harmadik cikkely főleg a juhoknak
a tilalmasba való hajtásával foglalkozott. Főleg az éjszakai behajtást büntették. Ha a kártévő éjjel hajtotta be a tilalmasba a juhait, 1 forint bírságot fizetett, nappal viszont 50
dénárt. Az említett artikulusban a hajtópénz értékét is meghatározták: „Minden tíz juh
után egy pénz.” Az említett cikkely a behajtás módjáról is megemlékezett: „Valamely
marhát bé hajtanak pedig, a bírák házokhoz hajtsák, a bíró pedig kezességen ki tartozik
adni, de úgy, hogy mind kárról s hajtó pénzről igazságot fogadjon a kezes.” Az állat behajtásának szabályozása, a bíró feladatkörének meghatározása, a kártevő felelősségre vonása olyan jogi és erkölcsi normák, melyek a XVI. századi gyergyószentmiklósi székely
közösség kapcsolatait szabályozták.
A falutörvény negyedik cikkelye ugyancsak a tilalmasra vonatkozott, a szarvasmarha
és a disznó által okozható kártételt határozta meg. Eszerint ha a tilalmasban barmot találtak volna és az „pásztoros lészen”, a kárt a barmos embernek kellett megfizetnie a hajtó
pénzzel együtt. A faluközösség törvényhozói a büntetés értékét is meghatározták: minden barom után egy pénz, két apró barom után egy pénz. Sőt még az erőszakoskodók
ellen is döntést hoztak: három girában állapították meg annak az erőszakoskodónak a
büntetését, aki „a hajtó embertől a marhát elveszi”.
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A szabályozás a disznópásztorokra is kiterjedt. A tilalmasban a kártevő disznónak az
értékét a következőképpen állapították meg: két öreg disznó után egy pénz, négy apró
után pedig egy pénz.
A falutörvény a lónak a tilalmasban való tartását is szabályozta. A lovat mind a régi
törvény szerint (valamikor a székely szabadság idején), mind a mostani szerint (1581)
nyűgben, kötélen, jó módban kellett tartani. Ha valami módon a ló elszabadult és tulajdonosa megesküdött arra, hogy jó módon tartotta, tehát eleget tett a feltételeknek, a kárt
meg kellett fizetnie, de a bírságot elengedték neki. Ha ellenben nem vállalta az esküt arról, hogy a lovat nyűgben és kötélen jó móddal tartotta, akkor a kár megfizetése mellett
a lovas embert tizenkét dénár bírságra kötelezték. A falutörvény megszövegezői azonban
minden lehetőséget megadtak a kártevőnek a védekezésre. Így a lovas ember akkor is
mentesült a bírság kifizetésétől, ha esküt tett arra, hogy más ember lova miatt szabadult
meg a lova. Ha pedig igazságát tényekkel is be tudta bizonyítani, akkor minden fizetésbeli kötelezettségtől megszabadult: a kár és a bírság kifizetésének kötelezettsége arra a lótulajdonosra szállt, aki a kár okozója volt.
Az elszegődött szolgák legtöbbször nem a falu lakói voltak, s arra hivatkoztak, hogy
őket nem vonhatják felelősségre a kártételekért a falutörvény alapján, mivel ők csupán
földesuruknak vannak alárendelve. Ennek a kibújónak a megakadályozására a gyergyószentmiklósiak végzésük 8. cikkelyében arról döntöttek, hogy „az elszegődött szolga urával együtt köteles megjelenni a hütös bírák előtt”, ami azt jelentette, hogy vállalniuk kell
a felelősséget az általuk okozott kárért. Mint írják, az elszegődött szolga „ha valakinek
kárt tett, senki pedig ennek a megítélt törvényivel a földesura eleiben ne mehessen, a falu
végezése szerint tilalmas vetés dolgából”.
A gyergyószentmiklósi falutörvény szerint a település lakóinak tiltva volt a csóvás
parlagon való pásztoroltatás Szent János-napig. A határozat szerint: „ha valaki lovát,
vagy egyébféle barmot a csóvás parlagon pásztorol, tartya vagy ráköti Szent János napig,
három girán maradjon.” Szent János-nap után a bírák döntötték el, felszabadíthatják-e a
területet vagy sem. Ha úgy látták, hogy kaszáló fű lesz rajta, akkor a tiltást a következő
időszakban is fenntartották. Ha nem, akkor a falutörvény szövege szerint „az ő szabadításoknak utána minden ember bírhattya, mert a tilalmas vetés nemcsak egy ember kertével oltalmaztatik meg”.
A kaszáló igen nagy értéket jelentett a közösség és az egyén számára is. Ezért a szénafűben vagy irtovány szénafűben való állattartást igen szigorúan büntették. A gyergyószentmiklósi falutörvény 10. cikkelyében a kaszáló védelmével kapcsolatban a következőképpen fogalmaztak: „Valaki szénafűben, vagy irtovány szénafűben lovát vagy egyéb
barmát tartya, és megbizonyíttatik, vagy valamelyik félnek törvény mégyen felőlle, mivel
akarattal való kártétel, 3 gira a bírsága, ezekben pedig mind a hütös bírák előtt törvény
légyen és törvény szerint büntettessék minden ember.” A falutörvény 11. cikkelye szinte
megerősíti az előbbi artikulust, és akkor is 3 forint girára bünteti a kártevőt, ha akaratán
kívül történt a kártétel. Mint írják: „Minden tilalmasban való kártétel, ki nem történettel
lészen, megbizonyíttatik, hogy nem akarat szerint való kártétel, annak bírsága 3 gira.”
Ugyanazt a jogi normát alkalmazták a csóvás szénafű vagy parlag esetében is. Határozatukkal kapcsolatban a 12. cikkelyben a következőket olvashatjuk: „Minden tilalmasbéli
csóvás szénafű vagy parlag ha lészen, de senki birodalmával rá nem mehet, mert ha rá
mégyen, csak magától 3 girán marad az az ember.”
A gyergyószentmikósi falutörvényben nagyon szigorúan büntették a hites bírákat, ha
azok nem teljesítették a határ védelmével kapcsolatos feladataikat. A falutörvény 15. cikkelyében kötelezettségeikkel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „Mindenekre ha
jó módon a XII hütös bírák jó gondot nem viselnek, ami az tiszteket nézi, és valaki a királyi bírónak panaszt tészen és megbizonyíttatik, hogy a bíráknak vigyázatlanságok miatt
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lött a kár, a bírákra száll a 12 forint, és a falu tisztán marad minden büntetéstől.” Hasonló
eréllyel léptek fel azonban az alaptalan vádaskodókkal szemben is. „Valaki pedig méltatlan panaszol a tisztnek híre nélkül, 12 forinton maradjon azon ember érette.”
Kimondta a falutörvény, hogy a tizenkét hites bírónak jogában állt ellenőrizni a közösség határrendtartását, de maga a communitás is köteles volt e tisztség betöltésére
megfelelő embert választani. Ilyen irányú elvárásaikkal kapcsolatban a 17. cikkelyben a
következőképpen fogalmaztak: „Minden esztendőben a XII hütös bírák a falut megfeleltessék, a falu is pedig ahhoz embert válasszon, és valamit a falu megfelel, írva legyen és
úgy büntessenek mindeneket. Valami barmokat pedig ki felelnek tilalomszegésre, annak
bírsága denarii 12.”
A falutörvény lehetővé tette a hütös bírák hatáskörének az érvényesülését még abban
az esetben is, ha a kártevő megtagadná a kár értékének a kifizetését. Mint írják, ha „Valakinek a falu közül házához küldnek bírságért, a falu adta emberrel együtt, egy vagy kettő
a bírák közül légyen, kérje törvénynek annyit érő marháját, amennyit a bírság tészen, ha
törvénynek nem adja, a bírák eleiben hívják azt az embert, engedetlenségen marad, a falu
végzése szerint mind lófő, darabont, szabad székely és jobbágy 3 girán marad érette.” A
szarvasmarháknak erőszakkal való elhajtását azonban nem minden esetben támogatták
a falutörvény szövegében. A 20. cikkely ugyan a bírság behajtásának a módozatait sorolta fel, de lehetőséget biztosított a kártevő védekezésére is annak ellenére, hogy a faluközösség döntéseinek a végrehajtása a communitás minden tagja számára kötelező volt. A
pontos szöveg a következő: „Valamely ember bírságba esik, avagy káros kerti vagyon,
kiről mind a teljes falu végezett, mindezekben a bírák igazítani mernek az ő tisztek szerint: ha az ember házánál honn nem lenne, azért a bírák a bírságot ugyan megvehessék,
törvény szerint amivel tartozik, háza népétől törvénynek kérhessék a házát, és zállagot
vehessenek: de hatalommal marhát ne végyenek: ha törvénynek nem adja marháját azon
ember, 3 girán maradjon, amint fennebb megírattatott; ha pedig az igaztételről a bírákat
eltiltya, és a tilalomnak okát nem adhattya, azok nélkül való tilalmon is megmaradjon,
egy tilalom ellen 3 girán, 3 tilalom ellen 9 girán.”
A XV. század vége felé a mezőgazdaság fejlődése lehetővé tette, hogy a foglalók az
általuk irtott területeket jobban hasznosítsák. A faluközösség számára igen nagy nehézséget jelentett e területek visszaszerzése, ezért – mind régebbi törvényeikben, mind pedig
1581-ben – úgy döntöttek, hogy csak a communitás engedélyével lehet székely örökséget
foglalni. A falutörvény 19. cikkelyében ilyen irányú tiltásukat a következőképpen fogalmazták meg: „Mivelhogy a falunak végezése volt még a régi székely szabadság idejében
is, hogy senki a falu határában, mezőn, falun is falu híre nélkül örökséget ne foglallyon
magának, hanem falutól közönségesen kérjen, ha a falunak adhatója lészen, meglássák
azon helyet, de a falu engedelméből örökítse; de ha csak maga gondolatjából mégyen rá,
a falunak vesszen minden munkája, az örökség is, ennek pedig mindenkor három törvénnyel való tilalma volt: ebben pedig a tellyes falu előtt lött törvény, mind a hütös bírákkal edgyütt a 3 törvény ellen 3 tilalom, az az 9 girán marad az az ember, hogy a falu
végzésének engedetlen volt.”
A falutörvény betartását a következő évszázadokban is nyomon követték. Így 1693ban, amikor a korabeli falujegyzőkönyv szerint „némely falubeli emberek által hágván
azok meghatározását [faluhatár] és sok helyen foglalást akarván tenni, kit is az egész falu
nem akarván parciálni, azért az megírt becsületes falusi bíró, több eskütteivel közönséges
falu gyűlést hirdetvén, azon falubeli minden rendeknek egyező értelmiből és akaratjukból
conducáltak, hogy egész falustól kimenvén mindenütt az falunak közönséges határait
kijárván, hogy kik tettenek a falu közönséges határaiban foglalást, revideálják…”6 Ez al6

ROLKovIg, F. 1, 3. sz.

111

EME

Garda Dezs

kalommal a falugyűlés jelentős területeket foglalt vissza a Közép-Kürüc patakon túli Nyír
nevű dűlőből, a Kürüc patakon túli Cseke Bükke nevű területből, valamint a Fehér patak
menti szántóföldekből.
Fél évszázad múlva, pontosabban 1747. július 20-án Gyergyószentmiklós két középső tízese Berecz Ferencet, Márton Jánost és Zöld Imrét a Károly vessze nevű terület felszabadítására kényszerítette.7
Ez a két példa is bizonyítja, hogy Székelyföldön s ezen belül Gyergyószentmiklóson
nemcsak megfogalmazták a falutörvényt, hanem annak betartásáról is gondoskodtak.
A tulajdonformákban bekövetkezett változások, a földközösség lassú bomlása alapvetően megváltoztatta a mezei gazdaságot. A XIX. században nemcsak a föld birtoklási,
hanem használási formája is kezdett átalakulni. Így már nem volt szükségszerű a föld
művelésének a közössége sem. Az arányosítási és tagosítási munkálatok kiszakították a
székely közösséget önrendelkező kötöttségeiből. Így a falutörvény rendelkezéseinek a betartása is szükségtelenné vált. Ennek ellenére a határrendtartás bizonyos formái még a
XX. század elején is léteztek Gyergyószentmiklóson.
*
Az Imreh István által említett 400 éves megemlékezésre nemcsak Gyergyóújfaluban
került sor 1981 áprilisában, hanem Gyergyószentmiklóson is. Mindkét történészkonferenciának az előadói között jelen volt a most ünnepelt Egyed Ákos is, aki értekezésében
„szemelvényeket tárt a hallgatóság elé a gyergyói emberek harcáról a társadalmi igazságért a XIX. század végi és a XX. század eleji időszakból”.8

7
8
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II. Rákóczi Ferenc és az Erdélyi Fejedelemség

H

ogyan lehetséges az, hogy 1848–1849 legfontosabb kérdése, Magyarország és az
Erdélyi Fejedelemség uniója1 nem került napirendre a Rákóczi-szabadságharc
idején? Erre a jelenségre, mint a „transzilvanizmus kérdésére” annak idején már
Trócsányi Zsolt is felfigyelt nagyszerű tanulmányában.2 A közel harminc éve publikált
írásában az erdélyi történelem specialistája helyesen állapítja meg, hogy az „erdélyi rendek” azért nem törekedtek az unióra, mert féltették különleges jogaikat mind a „Habsburg-Magyarországtól”, mind a „Rákóczi vezette kuruc Magyarországtól”.3 A politikaformáló erdélyi főurak tisztán látták azt, hogy a magyarországi arisztokratákkal (Esterházyakkal, Pálffyakkal, Rákócziakkal) semmilyen vonatkozásban sem konkurálhatnak.
Gazdasági és politikai befolyásuk az udvarnál minimális volt, de nem is lehetett számottevő, legyen szó akár a Bethlenekről, akár a Bánffyakról, akár a Hallerekről, akár a Telekiekről. Az erdélyiek elhatárolódásának további okaként az is megemlítendő, hogy Erdélyben a Rákóczi-család fejedelem tagjai egyáltalán nem tartoztak a népszerű politikusok közé.4 Azért nem, mert a szóbeszéd szerint „amit hozott az ér (Ér), elvitte a patak
(Patak)”, nyíltabban fogalmazva: a Rákócziak Erdély rovására gazdagodtak meg, az erdélyi aranyat átmentették Magyarországra. Továbbá azért sem, mert a II. Rákóczi György
által okozott uralmi válság Erdély politikai jelentőségét aláásta, és a közvélemény innen
eredeztette „Erdély romlásának” kezdetét. Ugyancsak a transzilvanizmus gondolatát erősítette a Diploma Leopoldinum kiegészítéseként értelmezhető Resolutio Alvincziana
(1693. május 14.) is. Az erdélyi politikai elit (az Alvinczi Péter vezette erdélyi küldöttség)
maga kezdeményezte és juttatta sikerre azt a királyi végzést, miszerint az Erdélyi Udvari
Kancellária a Magyar Udvari Kancelláriától függetlenül, attól elkülönítetten működik
majd Bécsben.5
Trócsányi Zsolt témafelvetése viszont a másik oldalról, vagyis II. Rákóczi Ferenc
szemszögéből nem került tisztázásra. Mi ilyen megközelítésből nyúlunk a témához ebben az írásunkban. Már itt, a mondandónk elején leszögezni kívánjuk: nemcsak az erdélyiek, de maga II. Rákóczi Ferenc sem szorgalmazta a „két haza” egyesítését a szabadságharc folyamán. Úgy tapasztaltuk a vizsgált dokumentumok alapján, hogy a „két haza”
szándékos, tudatos, célzatos megkülönböztetésére törekedett. Vajon miért?
Rákóczi az Emlékiratokban részletesen foglalkozik az Erdélyi Fejedelemségbe való
bekerülésével, az erdélyi „kuruc mozgalom” sikereivel, kudarcaival. Memoárjában leírja
a fejedelem, hogy néhány erdélyi főúr, elsősorban „a Kálvin tanát áruba bocsátó” Pekry
1
2
3
4
5

Az unió kérdésével részletesen foglalkozott Egyed Ákos: Erdély 1848–1849. (Egyed 1998.)
című monográfiájában.
Trócsányi Zsolt: II. Rákóczi Ferenc erdélyi kormányzata. In: Rákóczi-tanulmányok. Szerk.
Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1980. 113–122.
Trócsányi: i. m. 120.
Uo.
Hiába tiltakozott a kezdeményezés ellen Bethlen Miklós kancellár, mondván: „…de kegyelmeteknek guberniumul és országul nem lészen jó, mert az egész igazgatásnak és törvénynek
ereje oda vonódik, és a gubernium apránként árnyékká válik.” Bethlen Miklós: Élete leírása
magától. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. Kiad. V. Windisch Éva. Bp. 1980. 831. (A
továbbiakban: Bethlen: Élete) L. még Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány. Első könyv.
Erdélyhoni közjogtan. Kv. 1861. 55–56 (41. § – Az Alvincziana resolutióról).
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Lőrinc gróf rábeszélésére fogadta el az Erdélybe való invitálást.6 Pekry szerepvállalása az
erdélyi eseményekben akkor kezdődött, amikor Jean Louis Rabutin de Bussy, az erdélyi
császári haderő főparancsnokának az utasítására nemesi felkelést hirdetett Erdélyben a
Rákóczi-mozgalom megakadályozására. Miután a portyázó kurucok foglyul ejtették és
Rákóczi magyarországi táborába vitték, majd a székelyek felültetését szervező Mikes Mihály grófot is, az erdélyi grófok habozás nélkül Rákóczihoz pártoltak.
Bethlen Miklós (1642–1716) terjedelmes önéletírásából megtudhatjuk, hogy Pekry,
Mikes, ifj. Teleki Mihály, Száva Mihály és a többi erdélyi főúr Rákóczi mozgalmához való
csatlakozását a kegyetlen Rabutin meggondolatlan akciói siettették. Szilágysomlyó, Zilah,
Szentgyörgy, Torockó és a Szamos völgyének felégetése és elpusztítása (pl. a gabona és a
szénaasztagok értelmetlen megsemmisítése) nemcsak mérhetetlen károkat okozott nemesnek, jobbágynak egyaránt, de gyűlölt személlyé is tették Rabutint.7 Azt a Rabutint,
akitől a hivatalos (Gubernium), de a magánszféra is a „magyarországi rebellió” Erdélyre
való átterjedésének a meghiúsítását várta. A Rákóczival egyáltalán nem szimpatizáló
Bethlen Miklós kancellár keserűen meg is jegyezte: Rabutin „addig őrzé Barcát, elveszté
az császártól Magyarországot s Erdélyt”.8 Egyébként a „kuruc világ” Rabutin erdélyi és
Ottavio Nigrelli felső-magyarországi császári parancsnokok késlekedésének az eredménye – állítja még Bethlen –, mert függetlenül attól, hogy egymásra féltékenykedtek, nem
kellett volna tétlenül szemlélniük „Kis Albert hetven talpasának” portyáit 1703 áprilisában. Ez a csapatocska májusban már hétszáz fős lett, „júniusban hétezer, decemberben
hetvenezer számra” nőtt.9
Visszatérve Rákóczi és Erdély kapcsolatához: „Sokáig nem akartam elfogadni sem az
ő [Pekry] hódolatát, sem a többi erdélyi főúrét” – mondja Rákóczi –, mert tartott az
olyan emberektől, akik a „hűségükkel és szabadságukkal kereskednek”.10 Különösen
Pekryt illette kemény szavakkal Rákóczi az emlékirataiban, „cselszövő, kétszínű emberként”11 jellemezte – ne feledjük – az 1717-ben közreadott művében. Ő volt az a személy,
aki az erdélyiek nevében javasolta Rákóczinak az erdélyi országgyűlés összehívását azon
az alapon, hogy „Apafi [II. Apafi Mihály] tudvalevően elárulta a fejedelemséget, amikor
[1701-ben] a császárnak engedte át a jogait”.12

6

Rákóczi Ferenc: Emlékiratok. In: Rákóczi Ferenc: Vallomások. Emlékiratok. Szerk. Hopp Lajos. Bp. 1979. 249. (A továbbiakban: Emlékiratok)
7 Bethlen: Élete 962: „ki volt Rabutin, magyarul: Rabbá-tőn”; Rákóczi tükör. 1. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Szerk. Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1973. 177.
(A továbbiakban: Rákóczi tükör)
8 Bethlen: Élete 938–939, 942.
9 Uo. 938.
10 Emlékiratok 249; Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyve és egyéb emlékezetes írásai. Közli Thaly Kálmán. II. (MHHS XXIV.) Bp. 1873. 535. Rákóczi – talán taktikai okokból – mostohaapját, Thökölyt is ajánlotta az erdélyieknek maga helyett: „Nagyságod méltóságos személyét
tehetségem szerint recommendálván nékiek.”
11 Emlékiratok 266.
12 Emlékiratok 266; „Illustrissimus Michael Apafi junior” erdélyi fejedelemmé választása 1681.
június 10-én a gyulafehérvári országgyűlésen történt. Az ekkor még csak ötéves ifjabb Apafit
már 24 kikötött feltétellel választotta meg uralkodójának a három nemzet diaetája „közönséges megegyezett szívvel és szájjal”. 1652-ben II. Rákóczi György fiának, Rákóczi Ferencnek
csak 17 conditiónak kellett megfelelnie. Mindkét esetben az ország irányítása és kormányzása
„annak alkalmatos idejében, úgymint 20 esztendős korában” kerülhetett a választott fejedelem kezébe, amikor is az „eleibe adandó conditiók” megtartására az uralkodói esküt leteszi,
miután az ország hűségesküjét fogadhatja. L. Approbatae Constitutiones. II. rész, 1. cím, VII.
art. (a továbbiakban: ApprConst); Compilatae Constitutiones. II. rész, 1. cím, V. art.; EOE
XVII. Bp. 1894. 188–190.
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Rákóczi nemigen bíbelődött a jogi kritériumok kibogozásával, azok helytállóságával
nemigen foglalkozott a szabadságharc kezdeti fázisában. Ő saját magát az erdélyi fejedelemség jogos örökösének tekintette, mégpedig a linzi béke (1645) 1647-es ratifikációja,
illetve X. Károly Gusztáv és II. Rákóczi György egyezsége (ha „nagyapám utódait erőszakkal megfosztanák az erdélyi fejedelemségtől, a svéd korona tartozik őket negyvenezer tallérral segíteni és módot nyújtani arra, hogy hatezer svéd zsoldost fogadjanak”)
alapján.13 Jogszerű és törvényes intézkedésnek tartotta az erdélyi országgyűlés összehívását. A vármegyékhez, a székely és a szász székekhez 1704 júniusában „kipostázták” a
meghívókat, a főembereknek a regálisokat (a személyre szóló meghívásokat). Többek
között cegei Wass Györgynek, Kolozs és Doboka vármegye táblabírájának, Kolozsvár
vicekapitányának regálisa informál bennünket arról, hogy „az nemes ország gyűlését
Gyulafejérvárban ad diem quintum Julii anni infrascripti [1705. július 5.] lenni megengedtük”.14
Kétségeink azért vannak Rákóczi cselekedetét illetően! Úgy véljük, hogy az erdélyi
országgyűlés összehívásához Rákóczi nem rendelkezett a szükséges jogi alappal. Erősen
vitatható Rákóczi azon lépése, amikor a fejedelemkori Erdély fejedelmeit megillető jogokat gyakorolta. Feltételezhető az, kérdezzük, hogy a Rákóczi-ház „örökösének” ne lett
volna tudomása az „örökségét” kétségessé tevő körülményekről? Megfeledkezhetett például apja, I. Rákóczi Ferenc választási feltételeinek XVII. articulusáról, amely a vallás
elhagyását megtiltotta?15 Vagy feledésben hagyhatta apja felségsértési ügyét, amely az
erdélyi „trónhoz való jogát” eleve megkérdőjelezte? Amennyiben tudatosan és előre
megfontoltan készült volna az erdélyi fejedelmi székbe, az Apafi lemondatásával keletkezett jogi problémákra (pl. a szabad fejedelemválasztás feltételei16) is fel kellett volna fi-

13
14
15

16

Az I. Lipót magyar király által 1691-ben megerősített Diploma Leopoldinum változatlanul
elismerte az akkor még 15 éves II. Apafi Mihály választott fejedelem uralkodói jogait, de a
feltételül szabott 20 éves korhatárig a Gubernium (Bánff y György kormányzó, Bethlen Miklós
kancellár, Apor István kincstárnok, Bethlen Gergely főgenerális) működtette az „országot”.
Hogy 20 évesen nem foglalhatta el a királyi diploma ellenére sem a fejedelemséget az ifjú
Apafi, arra a bécsi udvar egy formális okot talált. II. Apafi Mihály 1694. június 30-án a
mezőbodoni templomban „sok nagy rendek praesentiájában” eljegyezte Bethlen Gergely főgenerális negyedik leányát, Katalint, majd 1695 júniusában feleségül is vette mátkáját. Ez a
politikai jelentőséggel is bíró esemény „mindössze” Bánffy gubernátor és nem a király beleegyezésével történt. Erre és az 1696-ban kiújult törökellenes háborúra apellálva Apafit az uralkodó „tisztes őrizet alatt” Bécsbe rendelte, de facto kiszakította az erdélyi politikai életből. A
fejedelemről és a házasságáról: „per conferentias totum huc rediit: conceditur, sed non
benedicitur.” (megengedtetik, de nem áldatik meg = hagyatik jóvá). 1701-ben, a spanyol örökösödési háború nyitányán, de sokkal inkább II. Rákóczi Ferenc felségárulási perének évében
hivatalosan is lemondatták az erdélyi fejedelem jogcíméről. Német-római birodalmi hercegséggel és évi 10 ezer rajnai forint kegydíjjal honorálták Apafi „nagyvonalúságát.” Tóth Ernő: I.
és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója az 1632–1694. évekről. EM 1900. 333–334;
Bethlen: Élete. 834, 848; ET II. 1884; R. Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török kiűzésének korában 1660–1711. Bp. 1984. 181–196; Zakariás Kinga: Habsburg–
berendezkedés Erdélyben, 1683–1691. Jogtörténeti Szemle 2005. 1. sz. 35–40.
Emlékiratok 229, 352.
Rákóczi tükör 1. 342.
ApprConst II. rész, 1. cím, 1652, VII. art. XVII. conditio: „Hogy a mostan választott kegyelmes fejedelmünk a minémű religioban megkereszteltetett és ez ideig édes atyjától [II. Rákóczi
Györgytől] neveltetett, azon religiojában mind holtig állhatatoson megmaradjon, hogy a közönséges veszedelemre és háborúságra religiojának is változtatása okot ne adjon.”
Dósa: i. m. I. 45–48; Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelem jogköre 1571–1690. Kv. 1912. 16–29;
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Sajtó alá rendezte Mezey Barna. Az 1946.
évi kiadás reprintje. Bp. 2000. 232–235; Mezey Barna: Előszó. In: Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben. Bp. 2005. 10–14.
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gyelnie a hivatalos életben járatos, 1694 óta a Sáros vármegyei főispánságot viselő Rákóczinak.
Igaz, be kell látnunk, hogy a szóba hozott jogi problémák 1703–1704-ben a valóságos
helyzethez képest háttérbe szorultak, és az erdélyi kérdés 1704 első felében Rákóczi politizálásában csak másodlagosnak számított. A szituáció némileg változott, amikor a Mikes Mihály által vezetett, a „három nemzetet – négy vallást” reprezentáló követség megjelent Rákóczinál az ipolysági táborban az erdélyi fejedelemmé választásáról szóló hírrel.
A távollétében megejtett fejedelemválasztással kapcsolatos első gondolata az volt Rákóczinak, hogy titulus nélkül kormányozza majd Erdélyt, de a küldöttek heves tiltakozására
visszakozott. „A két nemzet közös ügye” miatt mégis beleegyezett a fejedelmi trónra
emelésébe, ünnepélyesen átvette a megválasztását igazoló oklevelet. Az Emlékiratokban
még egy fontos mozzanat bukkan elő a fejedelemség elfogadásának indokaként. „…meg
voltam győződve róla – vallja Rákóczi –, hogy a magyar és erdélyi nemzet, de különösen
a katolikus vallás érdeke, hogy e fejedelemség ne jusson Thököly fejedelem kezére [kiemelés
tőlünk – G. S.], aki máris [1704] titkon levelezni kezdett egykori lutheránus barátaival”.17
Bécsben – érthető módon – nagyon idegesen reagáltak az erdélyi hírekre. George
Stepney, az angol bécsi követ azonnal érzékelte a bécsi udvarban mutatkozó nyugtalanságot. 1704. október 6-án Londonba küldött jelentésében egyenesen úgy fogalmazott: az
újraindított fegyverszüneti tárgyalások akadályba ütközhetnek, mert „történt egy esemény, amely jó ideig megakaszthatja az egyezség megkötését […] Rákóczi új méltóságára gondolok, vagyis arra, hogy az erdélyi rendek vagy azok jó része, fejedelmükké választották. A leveleket, amelyek tőle érkeznek, máris mint Transylvaniae princeps írja alá,
mintha elhatározta volna, hogy mindenképpen megtartja ezt a rangját.”18 Úgy tűnik,
hogy Rákóczi már ekkor eldöntötte, hogy „legitim” erdélyi fejedelemként, mintegy szuverén uralkodóként lép fel és viselkedik.
Amikor XIV. Lajos francia király megbízottja, Des Alleurs, Pierre Puchot 1705 márciusában II. Rákóczi Ferenchez érkezett Egerbe, és a francia udvarnak beszámolt a magyarországi eseményekről, szükségesnek látta megemlíteni, hogy az erdélyiek Rákóczit
távollétében fejedelmükké választották. A fejedelem hivatalos címe – a szécsényi országos gyűlést (conventus generalist) megelőzően – Des Alleurs leírásában: „Franciscus
Secundus Rakoczi, Dei gratia Transylvaniae princeps electus, partis regni Hungariae
dominus, Siculorum comes, dux Munkacsii ac Makovicsii, dominus perennis de Saros,
Patak, Tokaj, Regecz, Ecsed, Somlyo, Lednic, Szere[ncs], Onod etc.”19 Kissé furcsának
tűnik, hogy Des Alleurs a Rákóczi által 1697 óta következetesen használt birodalmi hercegi titulusról egy szót sem szólt. Vajon miért? Az erdélyi fejleményekhez képest nem
tartotta fontosnak a birodalmi hercegi cím és rang feltüntetését, vagy netán a császártól
elnyert cím és rang árnyékot vethetett a pro libertate küzdő fejedelemre? Avagy a birodalmi hercegi cím és rang puszta formalitás a Magyar Királyságban, így Erdélyben is?
Feltehetően az utóbbiról volt itt szó, hiszen – ahogyan arra az előzőekben már utaltunk
– a bécsi udvarban azonnal nagy vihart támasztott Rákóczi a mindössze lehetőséget kifejező princeps electus Transylvaniae cím- és ranghasználattal.
Közismert, hogy 1704. július 8-án a fejedelemválasztás a gyulafehérvári országgyűlésen valamennyi vármegye, valamennyi székely szék és négy szász szék képviseletében
(hiányzott Szeben, Brassó, Szászsebes)20 megtörtént, de Rákóczi hatalomba való beikta17
18
19
20
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tása egyelőre váratott magára. A balszerencsés zsibói vereség (1705. november 11.) még
inkább a bizonytalan jövőbe tolta ki a fejedelem és országának hivatalos egymásra találását. Zsibó után a kurucság Északnyugat-Erdélybe szorult vissza, tehát egyáltalán nem a
véletlen műve, hogy Huszton ülésezett 1706. március 8–20. között a soron következő
erdélyi országgyűlés.21 Ez a jelentős diéta Erdély állami státusáról, egy Magyarországgal
létesítendő konföderációról (államok közötti konföderációról) határozott, miközben kimondták Erdély elszakadását a Habsburg-háztól, de jure I. József királyságát annullálták.
Megállapodás született abban is, hogy a magyar konföderáció, azaz Rákóczi állama elismeri és garantálja Erdély önállóságát, a magyarországi Részek (Partium) változatlanul az
Erdélyi Fejedelemséghez tartoznak. Hangsúlyozták, hogy a két ország „igaz szövetségben” marad a jövőben is. Megerősítették, hogy a megkezdett harc mind a két fél közös
ügye, ezért egymás nélkül nem kötnek békét, az esetleges békeszerződésekbe mind a két
országot belefoglalják. (Az erdélyi-magyar államszövetséget a magyarországi konföderáció részéről 1707-ben az ónodi conventus, Erdélyben pedig a marosvásárhelyi országgyűlés ratifikálta.)
A huszti szövetség alapján az erdélyi rendek követeket menesztettek Nagyszombatba,
a felújított fegyverszüneti tárgyalásokra. Önmagában az a tény, hogy az I. Józseftől függetlenített „Erdélyország” képviselői felbukkantak Nagyszombatban, a tárgyalások zátonyra futását máris előrevetítette. Az angol (George Stepney) és a holland (Jacob Jan
Hamel-Bruyninx) mediátorok még az érdemi eszmecsere megkezdése előtt ismét megpróbálkoztak a lehetetlennel. Győzködték a választott fejedelmet, hogy mondjon le Erdélyről, Erdélyhez ne ragaszkodjék, inkább keressen magának a császár birodalmában
valamilyen Erdéllyel egyenértékű hercegséget. Rákóczi határozottan visszautasította az
ajánlatot, a felesége kérlelése sem hatott rá. Úgy érvelt, hogy nem az egyéni dicsőség és
hírnév miatt, hanem az Ausztriai Ház igájának a lerázásáért, a törvényesség helyreállításáért fogott fegyvert Magyarországon is, Erdélyben is. Stepney, diplomatához szokatlan
módon, a fejedelem és a király között kialakult elvi vitában nyíltan Rákóczinak adott
igazat, kerek-perec kijelentette: Rákóczi „teljes joggal használja e címet Erdély küldötteitől nyert meghatalmazása értelmében.”22
Egyébként a nagyszombati tárgyalások mindennél jobban visszaigazolják az egymásnak feszülő jogi koncepciók áthidalhatatlan ellentéteit. Megint csak Stepneytől tudjuk
(1706. július 13-i jelentéséből), hogy Johann Wenzel Wratislaw, a császári főmegbízott
egy személyes, nem hivatalos találkozón, ott Nagyszombatban, Rákóczi szemébe vágta:
„ha őfelsége a császár kénytelen volna az erdélyieknek a szabad választást engedélyezni,
biztosra veheti a herceg, hogy őfelsége előbb engedné erre a méltóságra jutni Magyarország vagy Erdély legutolsó alattvalóját, mint őt.”23 Stepney a július 20-án kelt, Londonba
továbbított levelében már kilátástalannak minősítette a helyzetet. Erdélyben nem lehet
libera electio, a Gubernium változatlan formában fenn kell hogy maradjon. Ezt a sarkalatos véleményt, kikezdhetetlen álláspontot „többféle összefüggéstelen törvény és jogalap
keverékéből építik fel [Bécsben], amilyen a jus postliminii, a karlovici béke, a császári
diploma (s az erre alapozott egyezség) s végül Apafi fejedelem lemondása”24 – írta a bécsi
angol követ. „Valójában pedig az igazi maxima, amelyre jelenlegi igényüket építik [a bé21
22
23
24

R. Várkonyi: Erdélyi változások… 237–238.
Rákóczi tükör 2. 49.
Uo. 56.
Uo. 58. jus postliminii: „a hadifogságból visszatérő római polgár minden polgári jogát újra
visszanyerte”; karlovici béke: utalás az 1699 januárjában megkötött karlócai békére, a császár
és a szultán közötti kiegyezésre, amelynek értelmében az Erdélyi Fejedelemség visszatért eredeti jogi státusába, a magyar király kizárólagos joghatósága alá, a Magyar Királyság részeként.
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csiek], Hobbes elve, miszerint minden jog a hatalmon alapszik”; „a jelen háború folytatásának igazi célja – idézi a bécsi udvar hivatalos álláspontját a karlócai béketárgyalásokon is mediátorként közreműködő Anglia képviselője – megtartani Erdélyt a karlovici
béke alapján, ugyanabban az állapotában, amibe akkor került, s lemondatni a magyarokat e tartományra irányuló minden igényükről, kivéve azt, hogy az erdélyieket, akik jelenleg velük tartanak, magánszemélyként belefoglalhassák az amnesztiába és restitúcióba.”25
A törvényesség betartásáért küzdő Rákóczi a maga részéről jogosnak tekintett Erdélyi Fejedelemséget szigorúan az erdélyi alkotmányosságnak megfelelően kívánta birtokba venni. Ezért a propositio – a „rendek” conditioi – hitlevél – beiktatás jogi útján lépett
előre a princeps electus Transylvaniae helyzetből a princeps Transylvaniae státusba 1707.
április 5-én, a marosvásárhelyi diaeta első napján ünnepélyes külsőségek közepette.26
(Természetesen a másik fél, az erdélyi diéta is ragaszkodott az őt megillető jogok gyakorlásához: a fejedelemválasztáshoz, a választási feltételek meghatározásához, a fejedelmi
eskühöz.27)
Rákóczi józanul és reálisan gondolkodott Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség
egymástól elválaszthatatlan sorsáról, viszonyáról. „Erdély birtoka Magyarország felszabadításától függ – szögezte le a fejedelem –, és ha ez sikerül, elérem a másikat is, míg
sohasem tudnám saját erőmmel megtartani Erdélyt, ha a császár seregei meghódítanák
Magyarországot, mert ha egyszer a várost elfoglalják, a fellegvár sem áll ellent sokáig.”28
1707 nyarán viszont adódott egy külpolitikai lehetőség, amely a magyarországi és az
erdélyi szabadságharc ügyét nemzetközi szintre emelhette I. József császár, magyar király
ellenében. A kitörési pontot Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király példájának a
megismétlése jelentette volna, azaz remény nyílott arra, hogy II. Rákóczi Ferenc elfoglalja az 1707. július 11-én üresnek nyilvánított lengyel trónt. Magától értetődő, hogy az érdekelt felek a törvényesség betartásával, a királyjelölés – a királyválasztás – a királykoronázás fázisain keresztül tervezték a megvalósítást. A polgárháború által szétszakított
Lengyel–Litván Nemesi Köztársaság (a Rzeczpospolita) keleti térségének politikai csoportosulása (a sandomierzi konföderáció)29 I. Péter cár jóváhagyásával és támogatásával30 kezdeményezte az erdélyi-lengyel múlt (a Báthory-éra) életre keltését.

25 Rákóczi tükör 2. 58, 62.
26 Emlékiratok 353–355; Rákóczi szükségesnek látta hangsúlyozni, hogy a „fejedelmi méltósággal” össze nem egyeztethető „Apafi hitlevelet” visszautasította, s az erdélyiek „megegyeztek
abban, hogy őseim hitlevelét terjesztik elém”. Uo. 353.
27 Trócsányi: Törvényalkotás… 10–11, 16–17. Az Erdélyi Fejedelemség is „rendi-képviseleti monarchia” volt, de nem a magyarországi rendi struktúra, hanem a „három nemzet uniója” képezte az alapját. A választási feltételek írásba foglalása, a conditiok „ősformája” 1543-ban született meg, de az igazi, „kiérlelt, teljes formájú” választási feltételrendszer írásos rögzítése csak
1598-ban történt meg, amikor is Báthory Zsigmond újraválasztásához 17 pontból álló listát
készített elő az erdélyi országgyűlés.
28 Emlékiratok 356.
29 A sandomierzi és a varsói konföderációk hatalmi vetélkedéséről, ellenségeskedéseikről l. Gebei Sándor: Az 1704. évi lengyel konföderációk és a szécsényi konföderáció. In: Rákóczi állama Európában. Szerk. Bagyinszki Istvánné, Balogh Zoltán. Salgótarján 2006. 42–66.
30 I. Péter cár lengyelországi ügyekbe való beavatkozásáról l. Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek
és a lengyel királyválasztások. Szeged 2007. 249–263.
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Az erdélyi szenátorok ünnepélyes ajánlását is bírva31 – Rákóczit idézve: „elhatároztuk
tehát magunkat [1707. július 25–én32], hogy bizonyos szövetségben kikötött pontok és
alább kijelölendő feltételek alatt [kiemelés tőlünk – G. S.] a mindenható Isten véghetetlen
gondviselése szerint nekünk felajánlott Lengyelország koronáját elfogadjuk.”33 Melyek
voltak az idevonatkozó feltételek?
1. „Muszka-, Magyar-, Erdély- és Lengyelország” véd- és dacszövetségét „nem csak a
fejedelmek [uralkodók – G. S.] egymás között, hanem az országok is egymás irányában
sérthetetlennek tartsák”, s azt „sem a jelen, sem jövendőben keletkező háború szerencsétlenségei között nem szabad feloldani …”
2. „Cár őfelsége, …[Rákóczi Ferencet] mint megválasztandó lengyel királyt egész erejével, fegyverrel, pénzzel és más hadi költségekkel, úgy saját, mint lengyel hadsereggel
mindaddig, míg a béke és a békés kormányzat végképpen helyre nem lesz állítva”, a királyságában, méltóságában, biztonságban megtartja.34
A Magyarország és Erdélyország jövőjéért és biztonságáért aggódó Rákóczi azt is kikötötte I. Péter cárnál, hogy a Lengyelországba való távozása ki ne váltsa „a polgárok elkedvetlenedését”, irányítson Magyarországra orosz hadat, amely „legalább 20 ezer emberből álljon”.35
Kövessük csak végig – a dokumentumok ezt lehetővé teszik –, miért és hogyan vállalkozott II. Rákóczi Ferenc, a magyarországi konföderáltak vezére (dux)36 és erdélyi fejedelem (princeps) a lengyel „kalandra”, a varsói szerződés aláírására (1707. szeptember
4/15.). 1707-re úgy ítélte meg Rákóczi tanácsosaival, Bercsényi Miklóssal, Barkóczi Ferenccel, Sennyei Istvánnal, Kajali Pállal egyetemben, hogy a franciákra és a svédekre szá31 Az idevágó részletet idézzük: „Először. Ha Felségedet a nemes lengjel respublicanak potior
parsa választya vagj választotta, nem különben az inealandó confoederationak punctuma
ratificáltatik, magát Felséged ezen isteni munkábúl extraordinarie származott királlyi hivataltúl ne vonogassa, hanem édes nemzetünk dicsősséges emlékezetire felvállallya. Ez meglévén,
Isten kegjelmességébül amint a megírt urak proponálták, rajtunk való fejedelmeskedését
manuteneállya, bóldog emlékezetű felséges Báthori István dicsíretes példáját követvén, és az
mikor Felséged országos gondjaitúl érkezhetik, köztünk való jelenlétével ottan megvigasztallyon.
Másodszor. Hogj ha peniglen a királly választásban esendő változások Felséged királlyi hivatallyát valahogj megakadályoztatnák is, a felséges muszka cárral és a nemes lengjel respublicaval
inealandó örökös és állandó colligatio mind a két magjar haza részeiről alázatossan javaltatik.”
Ráday Pál iratai. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, Pap László.
Bp. 1955. II. 237–238. (A továbbiakban: Ráday iratai)
32 Rákóczi Tár. I. Szerk. Thaly Kálmán. Pest 1866. 29–30; II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja.
Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma, 1707–1710. Sajtó alá rendezte Bánkúti Imre. Bp.
2005. 40.
33 Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család. Bp. 1891. 261; MOL, G 15, Caps. F. Fasc. 149. f. 2–3:
„Conditiones Secretae (…in alio Tractatu expressam acceptat oblatam sibi Regni Poloniae
Coronam…)”
34 Nedeczky: i. m. 261–262; MOL G 15, Caps. F. Fasc. 149. f. 7–9.
35 Nedeczky: i. m. 264; Ráday iratai II. 251.
36 Kiss Gábor: Franz Rákóczi II, Peter der Grosse und der polnische Thron (um 1707) In:
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 1965. 350. lapon a szövegben szereplő dux latin szót a
„Regent” szóval fordítja és megjegyzi, hogy a magyar „fejedelem” szó „legjobb fordításának”
(die beste Übersetzung) a „régens” tűnik. Nem tudunk egyetérteni a Kiss Gábor véleményével, hiszen a princeps (Transylvaniae) – dux (omnium statuum et ordinum confoederatorum
Regni Hungariae) tudatos megkülönböztetésére van szükség. Rákóczi princeps – dux kettős
titulusától elvonatkoztatni nem szabad. A princeps – dux megkülönböztetésről l. még Gebei
Sándor: Az 1704. évi lengyel… 64–65: „Leegyszerűsítve a dux – princeps titulusokkal szimbolizált hatalmi gyakorlatot, azt mondhatjuk, hogy a dux a magyarországi társadalom egy része
fölött, a princeps az ország (Erdély) fölött rendelkezett hatalommal.”
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mítani már nemigen lehet, a lengyel és a magyar (ónodi) interregnumok egy vissza nem
térő alkalmat teremtettek az izoláltság felszámolásához, a nemzetközi porondra való kijutáshoz: „csak a végre ítiltük ezen [lengyel] coronának acceptatioját, hogy az által a két
hazának [Magyarországnak, Erdélynek] nagyobb segedelmére lehessünk.”37 Figyeljünk
fel Rákóczi fogalmazására! Külön-külön, egymástól elválasztva is a „két haza” érdekeit
tartotta szem előtt cselekedetével, hiszen egyrészt „az universalis békességben való bé
szerkeztetésünk felől bizonyosabbak lehetünk”, másrészt pedig a „lengyel országi respublica”, Oroszország, Magyar- és Erdélyország egyesített ereje bizonyosan meghátrálásra kényszeríti I. József császárt. A császár nem kockáztathatja meg a spanyol örökségért
vívott háborúja mellé a magyarországi harcokat, teret kell engednie a szabad királyválasztásnak Magyarországon. Márpedig a magyar trónra a magyar rendek a „bavarust”
(Miksa Emánuel bajor választófejedelmet) választanák meg.38 Következésképpen a Habsburgok által vezérelt Német-Római Birodalommal szemben a birodalmat ellensúlyozni
képes szövetségi rendszer formálódik ki Közép-Európában a választásos (alkotmányos)
monarchiákból, Miksa Emánuel magyar király, II. Rákóczi Ferenc lengyel király, erdélyi
fejedelem országaiból. A gondolatmenetből az is világossá válik, hogy Rákóczi Magyarés Erdélyország valamennyi problémáját, a szabadságjogok korlátozását (pl. az országgyűlések mellőzése, önkényes adókivetések, a szabad vallásgyakorlat akadályozása, „sine
nobis – de nobis” döntések a külpolitikában stb. stb.) a legfontosabb jog kétségbevonásából, a szabad (magyar) királyválasztás és a szabad (erdélyi) fejedelemválasztás jogának a
megsértéséből vezette le.
Mint ahogyan a nagyszombati tárgyalások 1706-ban ezen elvi okon megfeneklettek,
ugyanígy az 1711-ben megkezdett béketárgyalások sem kecsegtettek semmi jóval. Az
1711. január első napjaiban Debrecenbe érkezett Pálffy János császári tábornagy már az
első hivatalos levelében közölte Károlyi Sándor kuruc generálissal, hogy I. József magyar
király nem zárkózik el a fegyveres harc békés rendezésétől, de a „méltóságos herceg”
(Rákóczi) nincs alkupozícióban. Tehát az Erdélyi Fejedelemség átengedésére még célzást
sem tehet a jövőben, fegyverszünetről tovább ne is álmodozzon Rákóczi, mert hadserege
már szétmállott, egy majdani országgyűlés elé utalni a király és országa konfliktusát,
ugyancsak hiú ábránd. Rákóczi meggyőződhetett arról is, hogy francia, svéd, orosz segítség utáni reménye hiábavaló volt. Nem maradt más választása, mint a király gratiájáért
való folyamodás. Ha sokáig késlekedne Rákóczi engedelmességének kinyilvánításával,
úgy 40 ezred fogja ezt kikényszeríteni. I. József császár-király megbocsátása nemcsak
személyére és vagyonára, hanem utódaira is kiterjed.
Károlyi Sándor nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen rá kellett vennie Rákóczit arra,
hogy ilyen diktátumok mellett folyjanak a tárgyalások. A kínos helyzetből úgy menekült,
hogy Pálffy és Rákóczi személyes találkozóját megszervezte. Az 1711. január 31-én Vaján
– Rákóczi udvari marsalljának, Vay Ádámnak a kastélyában – megejtett Rákóczi–Pálffybeszélgetés lényegileg semmiben nem tért el az 1706-os Rákóczi–Wratislaw négyszemközti beszélgetéstől. I. József császárnak-királynak Rákóczi minden kérése, kikötése elfogadható és teljesíthető az Erdélyi Fejedelemség kivételével. Ez a felvetés tulajdonképpen
a Károlyival már egyszer közölt javaslat megismétlése volt, de Pálffy tábornagy az ajánlatot most kiegészítette egy fenyegetéssel is: amennyiben Magyarország nyakaskodna, úgy
járhat, mint Csehország 1620-ban.
Rákóczi egy feloldhatatlan dilemma elé került: ha kegyelemért folyamodik a királyhoz, akit mindvégig illegitimnek tekintett, akit 1707-ben trónvesztettnek nyilvánítottak,
akkor őt a „két haza” jogosan bélyegezheti árulónak, hiszen a szabadságjogok érvényesí37 Ráday iratai II. 235–236.
38 Nedeczky: i. m. 262–270; Ráday iratai II. 235–236.
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téséért folytatott fegyveres harcnak hátat fordított. Inkább távozott Magyarországról, de
–felfogása szerint – Erdélyből nem! 1711-ben az orosz cár katonai segítségében, 1713–
1714-ben a francia király diplomáciai pártfogásában reménykedett.39 Szekfű Gyula gondolatait idézve: „Az ő helyváltoztatásainak – ha szabad ezzel az egyszerűsítő, különleges
kifejezéssel élnünk – mindvégig ugyanaz az egy oka volt: az erdélyi fejedelemség vágya
és reménye.”40 „Amit a magyar felkelésre vonatkozólag oly világosan látott, az erdélyi
kérdésben nem [volt] képes észrevenni.”41 „Maga is szuverén fejedelemnek érezte magát, s
így nem hódolhatott meg senki előtt sem.”42 Ez az életérzés nemcsak fizikai, hanem lelki
értelemben is haláláig fogva tartotta őt.

39 Kalmár János: Erdély a rastatti béketárgyalásokon. In: „Sub Minervae Nationis Praesidio”. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára. Bp. 1989. 46–
50.
40 Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Bp. 1993. 54.
41 Szekfű: i. m. 57.
42 Szekfű: i. m. 66.
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Az 1849. évi erdélyi (első) orosz intervenció
a porosz diplomácia tükrében

A

z 1849. január végén bekövetkezett és március derekáig tartó erdélyi orosz katonai intervenció politikai, diplomáciai és hadtörténete feltártnak tekinthető.
I. Miklós orosz cár az 1848. márciusi események, a „népek tavasza” óta harcias
nyilatkozatokban és szűkebb környezetének egyaránt kifejezte azonnali intervenciós
készségét. Hadseregét mozgósította, felkészítette erre a célra – mindez persze hónapokat
vett igénybe. Valójában csak 1849-re lett nemzetközi beavatkozásra képessé. De már
1848 nyarán átkelt egy kisebb, húszezer főnyi serege a Pruton: az oroszok megszállták
Moldvát, majd Havasalföldet, hogy az ottani forradalmi mozgalmakat elfojtsák. Ehhez a
beavatkozáshoz megvolt a jogalap: a protektorátust már korábban, 1829-ben megszerezték a fejedelemségek felett. A török hatalom tudomásul vette, az európai diplomácia
ugyanakkor aggodalommal fogadta a megszállást. Palmerston brit külügyminiszter éppúgy, mint más országok diplomatái felismerték: a beavatkozás, legalábbis részben, a magyarországi térség fenyegetését szolgálja.1
A magyar kormány és a magyar diplomácia ugyancsak érzékelte ezt a veszélyt. Már
az első minisztertanácsi ülés (1848. április 12-én), azután sajtócikkek sora, illetve Kossuth július 11-i nevezetes megajánlási beszéde foglalkozott az orosz fenyegetéssel. Amikor pedig július közepén megérkezett a román tartományok orosz megszállásának híre,
a magyar kormány Esterházy Pál külügyminiszter útján kért felvilágosítást a bécsi orosz
követtől – utóbbi természetesen Szentpétervárról fogalmazott megnyugtató választ
adott.2
Mint már utaltunk rá, a két román fejedelemség megszállása a „rendcsinálás” mellett
valójában egyszersmind katonai demonstráció volt Magyarország (főként Erdély) irányában. Ugyanakkor e csekélyebb haderővel nem készültek, nem készülhettek magyarországi beavatkozásra – annál inkább az erdélyi császári csapatok tehermentesítésére.
1848 utolsó hónapjaiban átvették a határőrizetet, jelenlétükkel lehetővé tették a Bukovinában és Galíciában állomásozó császári csapatok erdélyi és magyarországi átcsoportosítását.3
Az erdélyi császári csapatok fővezére, Anton Puchner altábornagy 1848 őszén a székelyek ellenállása folytán nem tudta kézre keríteni Erdélyt.4 Amikor pedig 1848 végén
Bem ellentámadásba lendült, szorongatott helyzetében 1848–1849 fordulóján saját erdélyi katonai-politikai köreiben is, Olmütz irányában is többször fölvetette a cári csapatok
segítségül hívását. A kérést katonai felettese, az összes császári csapatoknak (az olasz
tartománybelieket kivéve) főparancsnoka, az ekkor többnyire Budán tartózkodó
Windisch-Grätz táborszernagy is támogatta, azzal az indokkal, hogy katonai segítséget ő
maga egyelőre nem tudna Puchnernek nyújtani. Schwarzenberg miniszterelnök azonban
– éreztetni akarván hatalmát az egész hadvezetés és sógora felett – Olmützből ellenezte a

1
2
3
4

Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika 1848–1849. Bp. 1962. 155–173.
Az 1848–49. évi magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Sajtó alá rendezte F. Kiss Erzsébet.
Bp. 1989. (1848. április 12-i minisztertanácsi ülés)
L. erről a porosz diplomácia alább ismertetendő jelentéseit.
Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849. Buk. 1978.
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segítség igénybevételét. Ugyanakkor óvatos és körmönfont diplomáciai akciókba kezdett.5
Az erdélyi ellenforradalmi erők szempontjából 1849 januárjában, már felettébb kedvezőtlen helyzetben Schwarzenberg azt szerette volna elérni, hogy Erdélyben ne a kormány szintjén, hanem „helyi” deklaráció révén kérjenek segítséget. Szentpétervárott
ugyan ismételten hangoztatták, hogy csak hivatalos, a kormányok vagy az uralkodók
közötti legfelső szintű segítségkérést fognak teljesíteni, végül azonban – főként a magyarországi lengyel önkéntesek állítólagos tízezreire, továbbá a lengyel s így a cár birodalmát
is fenyegető Dembinskire és Bemre való ügyes hivatkozásokkal – az osztrák diplomáciának sikerült elérnie, hogy a cár végül engedélyt adjon Lüders gyalogsági tábornok havasalföldi orosz főparancsnoknak, hogy utóbbi egy „csak” Erdélyből érkező kérésre saját
hatáskörében katonai segítséget nyújtson.6
Az osztrák oldalon pedig Schwarzenberg herceg átruházta a döntés (a segítségkérés)
jogát Windisch-Grätzre. Utóbbi érezte az őt könnyen kompromittáló helyzetet, és a maga
részéről Puchnernek adta tovább a segítségkérési felhatalmazást. Az erdélyi főparancsnok pedig a szászokat, konkrétan Nagyszeben és Brassó városát szólította fel arra, hogy a
havasalföldi orosz csapatokhoz forduljanak. A városok ugyan eleinte vonakodtak a hazaárulás számba menő elhatározástól, de végül megtették: behívták az oroszokat.7
Január 31-én megkezdődött Engelhardt vezérőrnagy és Szkarjatyin ezredes vezetése
alatt a mintegy hétezer főnyi orosz segélycsapat bevonulása azzal a céllal, hogy e két várost katonailag biztosítsák (megszállják), és ennek folytán az ottani osztrák helyőrséget a
hadszíntérre vezényelhessék. A harcokat azonban az oroszok sem kerülhették el. Bem
március 11-én győzött ellenük, bevette Nagyszebent. Végül a számukra egyre romló katonai helyzet következtében március 15-én és az azt követő napokban az oroszok visszahúzódtak Havasalföldre. Március 20-án Bem bevette Brassót. Puchner már március 12én feladta a küzdelmet, átadta a főparancsnokságot, és Havasalföldre menekült. Csapatainak maradványai március 20-án követték.8
Az itt felvázolt eseménysort a porosz diplomáciai missziók, elsősorban Szentpétervár,
Bécs (Olmütz) és London követségei, illetve Jászvásár, Galac, Bukarest konzulátusai érdeklődéssel és kellő alapossággal figyelték. A helyzetet a porosz diplomaták lényegi elemeiben pontos, ugyanakkor az ellenforradalom javára elfogult jelentéseiből is megismerhetjük, illetve e közlésekből számos ismeretlen és nem lényegtelen részlet kerülhet
napvilágra.
Vegyünk egy 1848-as példát: Rochow porosz követ jelenti 1848. október 10-én Szentpétervárról, hogy a román fejedelemségek megszállását illetően az eredeti terv az volt,
hogy amint a nyugalom helyreáll, kivonják onnan a csapatokat. Paszkevics, az orosz csapatok legfőbb parancsnoka azonban fellépett ellene: a kivonulást nem lehet megtenni,
mert Párizsból, Bécsből hazatért emisszáriusok nyüzsögnek ott, az ifjúság nyugtalan, illetve „e néptörzs [a románok] természetes romlottságánál fogva” nem lehet őket maguk5

6
7
8
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Hugo Kerchnawe: Feldmarschall Alfred Windisch-Graetz und die Russenhilfe 1849.
Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung XLIII. 1959; Andics Erzsébet: Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi cári intervenció előtörténete. Bp. 1961;
Stefan Kováts: Az 1849. évi orosz katonai intervenció Magyarországon. A magyar forradalom
és szabadságharc az európai nagyhatalmi érdekek középpontjában. Sz 1991. 268–297; Vajda
Zoltán: Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben. Aetas 1992. 1–2. sz. 233–237.
Horváth Zoltán: Teleki László. Bp. 1964. I. 237.
Adolf Schwarzenberg: Prinz zu Felix Schwarzenberg. New York 1946; Miskolczy Ambrus: Az
1849. évi cári intervencióról és historiográfiájáról. Holmi 1991. 4. sz. 22–31.
Gyalókay Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása 1849. jan. 31. –1849. márc. 28.
Bp. 1931; Egyed 1998. II. 5–14, 102–120.
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ra hagyni. „Azon vidékek viszonyainak megítélése szempontjából a magyarországi hírek
rendkívül jelentősek – értelmezi tovább a porosz követ –, és a cári kabinet roppant érdeklődéssel követi azokat. Nagy érdeklődéssel hallják, hogy hogyan halad előre a horvát
bán.”9 A galaci porosz konzul, Levenhagen pedig ugyanekkor tudni véli, hogy „afelől
nincs kétség, hogy az orosz hadsereg arra rendeltetett és kész is arra, hogy a fejedelemségen túl meneteljen. Nem alap nélkül feltételezhetjük, hogy mozgásuk és további rendeltetésük az osztrák hadügyminisztérium előtt régebb idő óta nem ismeretlen, sőt az utóbbi az oroszokban támasztékot láthatott a magyar királyság szlávjai számára a magyarokkal [Magyaren] szemben. De egy orosz hadsereg megjelenése a szláv népek körében –
Ausztria számára is veszélyes lehet.”10 A galaci konzul néhány nappal később már arról is
kombinációkba bocsátkozik, hogy hogyan, mely utakon vonulhatnának fel az orosz csapatok Magyarországon.11
A londoni porosz követ, Bunsen, a brit külügyminiszter ekkori véleményéről jelent
Berlinbe: eszerint Palmerston, értesülve a nagy orosz sereg alig magyarázható jelenlétéről, amelyek „befészkelték magukat a fejedelemségekbe”, kifejti a porosz követnek, hogy
mindez „azzal magyarázható (jóllehet Brunow báró [a londoni orosz követ] soha nem
adta meg ezt a motívumot), hogy Magyarországot sakkban tartsák”.12
Az ekkori szentpétervári hangulatot viszont jól érzékelteti, amit a cár a bizalmasának
tekintett porosz követnek négyszemközt mondott: „Két férfiút, Lamberg grófot Bécsben
és Latourt Kossuth molochjának áldozták fel; a magyarokat és elcsábítóikat meg kell fenyíteni, különben Ausztria nem érdemli meg, hogy állam legyen.” A cár aggodalommal
figyel, „felfegyverkezve áll a határon és nem hagyja ki azt a pillanatot, hogy Ausztria első
hívásának [kiemelés az eredetiben – G. A.] eleget tegyen, amennyiben az ottani férfiaknak nem sikerül, hogy saját erejük felhasználásával megmentsék a monarchiát”.13
1848–49 fordulóján a jászvásári porosz konzul, Loos a moldva–erdélyi határ őrizetének az oroszok által történő átvételéről jelent.14 1849. január 7-én már értesül arról, hogy
„Brassóból menekült családok” segítséget kértek Bukarestben Lüdersz tábornoktól, aki
Szentpétervárról várja a választ.15 A galaci porosz konzul december 11-én már tudni véli:
Bécs és Szentpétervár megegyezett az intervencióról, Bécs százezer fős segélyhadat kért.
Ebben ugyan tévedett, de a közelebbi vidékekről szerzett információi már megbízhatónak bizonyultak: eszerint Lüdersz orosz főparancsnok Bukarestben találkozott Puchner9

10

11

12
13
14
15

Geheimes Preußisches Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz [GPStA], I. Hauptabteilung,
Rep. 81. Gesandschaften und Konsulate [a továbbiakban, mivel levéltári hivatkozásaink erre a
részlegre vonatkoznak, csak a misszió, illetve az aktagyűjtemény megnevezését adjuk],
Schriftwechsel Rußland, Karton [Kt.] 6420. p. 35. (Rochow követ jelentése Szentpétervárról,
1848. okt. 10.)
GPStA Schriftwechsel mit der Türkei, Konsulat Galaţ, Kt. 7314. p. 305 (Levenhagen konzul
jelentése, 1848. október 19.). A jelentést azután Berlinből elküldték Frankfurtba, Londonba,
Párizsba és Szentpétervárra. (Az orosz és az osztrák hadügyminisztérium között valójában
nem volt ekkor együttműködés.)
Uo., p. 312. (Levenhagen konzul jelentése, 1848. okt. 23.) Levenhagen a Duna jobb parti felvonulást, kalafati átkelést, Orsova felé haladást s onnan a temesvári irányt tartotta a legjobb
variánsnak az Erdélyen át történő vonulás helyett. A szükséges létszámot százezer főre becsülte.
GPStA Schriftwechsel mit der Gesandschaft in London, Kt. 5282. p. 142 (Bunsen követ jelentése, 1848. november 4.).
GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6420. p. 79–80 (Rochow követ jelentése, 1848. nov. 4.). A
cár felcserélte a két meggyilkolt politikust, Latourt ölték meg Bécsben.
GPStA Türkei – Schriftwechsel, Konsulat Jassy, Kt. 7314. p. 330, 363. (Loos konzul jelentése
Jászvásárról, 1848. nov. 17., 1849. jan. 7.)
Uo. p. 363. (Loos konzul jelentése Jászvásárról, 1849. jan. 7.)
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rel. A segítségnyújtási tárgyalásokba Timoni bukaresti osztrák konzult is bevonnák, aki
azonban a közreműködést megtagadta, mondván, hogy csak minisztere (Schwarzenberg)
parancsai szerint járhat el.16
Az intervenció körüli diplomáciai taktikázásokról Bernstorff gróf olmützi porosz követnek vannak megbízható értesülései. Szerinte az orosz cár Ausztria első kézmozdulatára hajlandó csapatait „akár Galíciába, akár más pontokon Ausztria területére bevonultatni”. Sőt ezt felszólítás nélkül is megtette volna, ha a bécsi forradalmat nem tudják legyőzni. „Éppígy meg vagyok győződve – folytatja a követ –, hogy a forradalom magyarországi győzelme esetén az oroszok be fognak avatkozni, és az osztrák kormány maga
mindezt végső mentőhorgonyának tekinti arra az esetre, ha kudarcot vall Magyarországon vagy akár egy nagy itáliai háború során.”17
Szentpétervárra január legelején érkezett meg az új osztrák követ, Buol-Schauenstein
gróf. A cár, immár Lüdersz értesítése birtokában, amely a szász városok segítségkérését
közölte, megkérdezte az újonnan jött osztrák követtől: „Nincs kérése a számomra?” –
„Nincs” – hangzott a válasz. Mire a cár: „Úgy gondoltam, fel fognak szólítani, hogy csapatokat küldjek Magyarországra. 60 000 ember áll készenlétben.”18 (A cár tehát nyersen
közölte, hogy átlátja Schwarzenberg taktikázását.) A szentpétervári porosz követ januárban jól tudta, hogy alig van tárgyalás az osztrákok és az oroszok között, nincs tehát megállapodás a „rebellisek ellen”.19
1849. január 12-én Loos jászvásári porosz konzul már azt jelenti, hogy Bem ÉszakErdélyben győzelmeket aratott, Bukovináig nyomult előre. S talán be is tör oda vagy
Galíciába, hogy felkelést szítson. Az oroszok fedezik a határ mentén az osztrákokat, de a
határ átlépését megtiltották nekik.20 A szentpétervári porosz követ persze jobban értesült: január 20-án már tudja, hogy Bem néhány ezer emberrel betört Bukovinába, ahol is
Hammerstein tábornok osztrák főhadparancsnok csapatai gyengék, mert korábban erősítéseket küldött Magyarországra. Paszkevics orosz főparancsnok viszont azonnal megkapta a parancsot – jelenti a továbbiakban –, hogy a galíciai vagy erdélyi osztrák csapatok
megsegítésére adott esetben átlépheti a határt. A brody-i osztrák konzul pedig segítségért az ott lévő orosz IV. hadtesthez fordult. Neki Cseodajev vezérkari főnök válaszolt
igenlően, de mindezt jelentette Varsóba Paszkevicsnek, aki azt írta vissza: segítséget csak
szuverén fejedelem kérhet. A cártól hallja mindezt a jelentésíró porosz követ, aki hozzáteszi, amit tőle még hallott: Olmützben világossá tette a cár, hogy kész segíteni, de magának tartja fenn erről a döntés jogát, s ezt a jogát nem tudja átruházni.21
A Lüdersz tábornok által közvetített erdélyi szász segítségkérés, az osztrák diplomácia mesterkedései, az erdélyi hadszíntérről Szentpétervárra befutó jelentések végül megtették a magukét. Január 21-én Lüdersz tábornok megkapta Bukarestben a cár felhatalmazását: bevonulhat Erdélybe, ha ezt az ottani viszonyok megkövetelik.22 Január 27-én
16 Uo. p. 348. (Levenhagen konzul jelentése Galacról, 1848. dec. 11.)
17 GPStA Österreich. Politischer Schriftwechsel mit der preußischen diplomatischen Vertretung
in Wien, Kt. 6038. p. 133 (Bernstorff követ jelentése Olmützből, 1848. dec. 15.). A nagy itáliai
háború francia–osztrák háborút jelent, a cár ugyanis erre az esetre még az itáliai segítségnyújtást sem zárta ki.
18 GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6421. p. 28, 234 (Rochow követ jelentése Szentpétervárról,
1849. jan. 17.; illetve visszaemlékezve, újra jelentve: 1849. máj. 7.).
19 Uo. p. 28–29. (Rochow követ jelentése Szentpétervárról, 1848. jan. 17.)
20 GPStA Türkei – Schriftwechsel, Kt. 7314. p. 365–366 (Loos konzul jelentése Jászvásárról,
1849. jan. 12.).
21 GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6421. p. 31, 38–39 (Rochow követ jelentése Szentpétervárról, 1849. jan. 20.).
22 GPStA Türkei – Schriftwechsel, Kt. 7314. p. 372 (König konzul jelentése Bukarestből, 1849.
január 25.).
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Lüdersz parancsot adott a bevonulásra, majd ezt Puchner újabb, ezúttal derűlátó üzenete
nyomán visszavonták, hogy azután egy újabb kérés nyomán ismét meginduljanak.23
Bécsből is jelenti mindezt a porosz követ, jelezve emellett, hogy nem kormányszintű,
hanem helyi segítségkérésről van szó. Sajnálatos, hogy sor került rá – teszi hozzá –, mert
hamis következtetésekre ad okot. „Az orosz intervenciót mint intervenciót [kiemelés az
eredetiben – G. A.] fogják jellemezni, amely most ugyan Ausztria javára megy végbe,
másutt viszont ugyanolyan joggal ellene használhatják fel.”24
„Úgy tűnik – foglalja össze a helyzetet Rochow porosz követ –, hogy a császári-királyi
osztrák katonai hatóságok Erdélyben olyan helyzetbe kerültek, hogy Lüdersz gyalogsági
tábornoktól 6000 fős segítséget kérnek. […] Megjegyzendő, hogy az olmützi kabinet
még nem kért orosz katonai támogatást, a segélykérés eddig csak osztrák csapatoktól
érkezett, akik a helyzetet oly sürgetőnek állították be, hogy a cár azt gondolta, hogy a kért
csapatok küldésével baráti szolgálatot tesz.”25 Az orosz diplomácia február 9-én körjegyzékben tudatta a korlátozott beavatkozást. Ennek folytán az osztrákok február 21-én hivatalos szinten kényszerültek tudomásul venni a katonai segítséget. Megköszönték a
szükség esetére felajánlott nagyobb katonai támogatást, de egyszersmind kifejezték reményüket, hogy ennek igénybevételére nem kell hogy sor kerüljön.26
A bécsi porosz követ felhívja kormánya figyelmét a kremsieri parlamentben elhangzott bátor interpellációra, amikor Löhner képviselő firtatta, hogy a minisztérium tudtával került-e sor az erdélyi intervencióra, s ha igen, milyen tárgyalások nyomán, bemutatják-e annak dokumentumait – ha pedig nem tudnak róla, milyen intézkedéseket tesznek
felszámolására.27
Alig zárult le az erdélyi cári beavatkozás diplomáciai tudomásulvétele, máris következményét, a váratlan visszavonulást és az ebből fakadó orosz–osztrák presztízsveszteséget kellett regisztrálniuk. Március végén jelenti a jászvásári porosz konzul, hogy az oroszok visszavonultak Oláhországba. Az ugyanoda megérkező Puchner panaszkodik, hogy
csapatai felmondták az engedelmességet.28 A mindig jól értesült szentpétervári porosz
követ ismerteti Lüdersz tábornok jelentését: eszerint „Puchner rendezetlenül és anélkül,
hogy megverték volna, tízezer emberrel, ágyúkkal, de lábbeli és muníció nélkül megérkezett”, és jelenleg az orosz raktárakból látja el magát. „Ebben a pillanatban egész Erdély
a lázadók kezén van.” Lüdersz Bukarestből a határra ment, hogy segítsen Puchneréknek.
Duhamel bukaresti orosz főparancsnok szerint negyvenezer emberre lenne szükség,
hogy visszahódítsák Erdélyt. A jelentő követ beszélt minderről a cárral is.29
23 Uo. p. 373, 378 (König konzul jelentése Bukarestből, 1849. január 28., február 6.). Közli azt is,
hogy a török hatalom bukaresti képviselője, Fuad efendi tiltakozott. A török tiltakozásnak a
diplomáciai játszmában nem sok jelentősége volt. A bevonulás késleltetését jelzi Rochow követ is Szentpétervárról, február 14-én: GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6421. p. 55.
24 GPStA Österreich. Politischer Schriftwechsel mit der preußischen diplomatischen Vertretung
in Wien, Kt. 6039. p. 175 (Bernstorff követ jelentése Bécsből, 1849. febr. 19.).
25 GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6421. p. 50 (Rochow követ jelentése Szentpétervárról,
1849. február 9.).
26 Uo. p. 55, 68, 86 (Rochow követ jelentései Szentpétervárról, 1849. február 14., február 22.,
március 6.).
27 GPStA Österreich. Politischer Schriftwechsel mit der preußischen diplomatischen Vertretung
in Wien, Kt. 6039. p. 285 (Bernstorff követ jelentése Bécsből, 1849. március 3.). A kremsieri
parlamentet ismeretesen néhány nap múlva feloszlatták. A londoni parlamentben ugyancsak
ekkor, 1849. március 2-án került sor hasonló interpellációra, l. Waldapfel: i. m. 165.
28 GPStA Türkei – Schriftwechsel, Kt. 7318. p. 41 (Loos konzul jelentése Jászvásárról, 1849. március 30.).
29 GPStA Schriftwechsel Rußland, Kt. 6421. p. 15 (Rochow követ jelentése Szentpétervárról,
1849. április 2.).
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Mindezzel már meg is kezdődött az első orosz intervenció (az erdélyi főpróba) szinte
közvetlen folytatásaként a nagy intervenció előkészítése. Az első egyezkedések egy újabb
erdélyi, immár negyvenezer fős, de még mindig csupán mellékhadszíntéri segítségnyújtásról szóltak. Windisch-Grätz tavaszi vereségei a magyarországi főhadszíntéren azután
az egész akciót kényszerűen magasabb szintre emelték. 1849 orosz mellékszereplője főszereplővé lépett elő.
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Hermann Gusztáv Mihály

Egy politikai diskurzus a XIX. század kezdetéről
Gróf Teleki Lajos beszéde 1801-ben, Udvarhelyszék közgyűlésén
1801. július 6-ára Udvarhely városában a szék rendjeit közgyűlésre hívták a húsz esztendővel korábban épült református templomba, „az nemes Universitas edgyezéséből,
mint hogy az főbb és alsóbb rendű népnek sokasága az nemes Szék pretorialis házánál el
nem fért”.1 A nagy érdeklődés oka maga az összehívás célja: az újonnan megválasztott
széki főkirálybíró, báró Henter Antal hivatalába történő beiktatása. A Gubernium által
kiküldött iktató-biztos, gróf Teleki Lajos, a kor retorikai szokásaihoz híven, emelkedett
hangon szólította meg az egybegyűlteket:
„Tekintetes Nemes Anya Szék!
Kedves Atyánkfiai!
A midőn az emberi nemzet még a maga arany idejében (természeti állapottyában)
volna, csak különös ház népekből állanak vala a társaságok, mellyeket az atyák mintegy
meg annyi királyok telyes hatalommal, de egyszersmind szeretettel igazgatnak vala. Idővel több ház népek egy szövetségbe állván, lettenek az városok, tartományok és országok
(ezekből közönséges társaságok). Elöljárót is választának magok[na]k, aki legmérsékeltebb, legigazságosabb, bölcsebb és vitézebb vala, a nyerte meg a nép bizodalmát, vagy
némely nemzetek szokása szerint az nemzetségek feltalálói érdemlették az választást, és
az így választott elöljáróknak bölcs vezetése alatt az dolgos és engedelmes nép egész tehetségével a köz jóra igyekezvén, az megelégedésnek édes gyümölcsével ártatlanságban
és telyes boldogságban él vala. Amint ezt ama híres római vers szerző, Ovidius eként
emlegeti:
Aurea prima sata est aetas, que, vindice nullo
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.
Poena metusque aberant; nec verba minacia fixo
Aere legebantur; nec supplex turba timebant
Iudicis ora sui: sed erant sine vindice tuti.2
Ezen szép rendtartás, az elöljárók választásának szabadsága a nemes székely nemzetre is dicső eleinkről szállott, s még a mi időnkben is megtartatik.
De azt kérdi talán valaki, valyon hogy vagyon az mégis, hogy a nemes székely nemzet, sőt az egész emberi nem most nem olyan boldog, mint az arany üdőben?
Hosszas volna ennek minden okait előszámlálni, megemlítek mind azon által edgyet,
kettőt röviden, és az arany időt e földre visszahozom.
1
2

ROLKmIg, Udvarhelyszék Levéltára (a továbbiakban: UszLt.) Közgyűlési jegyzőkönyvek, I/20
c.
S lett legelőbb az aranykorszak, mely nem fenyítéstől
s törvénytől, hanem önként folyt becsületben, erényben.
Félelem és megtorlás nem volt, felszegzett érc
bősz szót nem mutatott, a tömeg nem nézte riadtan
esdve a bíráját, bírátlan volt kiki biztos.
(Publius Ovidius Naso: Átváltozások. Fordította Devecseri Gábor. Bp. 1964. 10.)
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A világ boldogtalanságának első oka a nevelés, ezt követi az mi kötelességünkben
való restes eljárás és magunk szerfelett való szeretete, melyhez járul az egyenlőségrül való
hamis képzelődés és nagyravágyás, melyekből az vallás és törvényeknek való tiszteletnek
meg vetése és az egész veszedelem következik.
Rossz a nevelés a bölcsőtől fogva, az ártatlan gyermekeknek nagy része a szerfelett
való kecsegtetés által romlik el, más része a rossz gondviselés miatt el mecsevészik [?],
legtöbbet árt az rossz példa.
Az mérges és kényes gyermeknek minden hibáját a cselédre vagy másra fogják, minden kívánságát telyesítik, és így tanítva taníttyák a hazugságra, csalárdságra és maga kényén való járásra.
Némely anyák ügyet sem vetnek a maguk gyermekeire, a kis kutya soha ki nem esik
az öléből, gyermekei[ke]t pedig messze magoktól kosztba adgyák, vagy egy oly személynek bízzák gondviselése alá, melynek többnyire minden virtusa abban áll, hogy idegeny
nyelven beszél.
Sok házakban soha nem hall, nem lát egyebet a gyermek a szülék között való egyenetlenségnél (egyéb rossznál), a gyermek pedig olyan, mint a cserép, mely ha újkorában
rossz szagot vészen, mindvégig megtartya. Ilyen sorsa vagyon sok jóra született gyermeknek, míg oskolába járni valók. Ekkor, midőn a szív és az indulatok a rossz nevelés és
rossz példa által meg vesztegettették egy részét a gyermekek[ne]k (kik közül sokak[na]k
tanulásra való tehetségek kivesz, erre nézve sokkal jobb volna, ha gazdaságra szoktatnák), oskolába küldik, más részit csak fösvénységből otthon vagy éppen a marhánál
hadgyák, s az által a legszebb talentumok eltemetve maradnak. Az oskolába küldött gyermekek mindent tanulnak, csak azt nem, amire (hogy hazafiak legyenek) legfőbb szükségek volna. Azon kötelességekről, melyekkel az Istennek, királyoknak, hazájoknak,
elöljárójoknak s önnön magoknak tartoznak, igen keveset hallanak.
Az oskolában hány tanítók vadnak, az kik az ifiúság tanulására a haza boldogulására
célzó indulatból vigyáznak, mert hogy a szívnek formálására csak ügyet vetnének, azt
nem is kérdem.
Hány atyák vesznek időt arra magoknak, hogy megvizsgálnák, mit és hogy tanul a
fiú? Hányan mennek el az examenekre? De ha egy lovat meg járatunk, azon mindennek
jelen kell lenni.
Sokszor egy paripa tanítására vagy egy kis madárra több gond vagyon, mint egy haza
kormányára fiú vagy haza oszlopai jövendőbéli anyái nevelésére.
Amidőn az oskolából kijő az így nevelt ifjúság, már néki senki sem parancsol, apját,
anyját, aki elkényeztette vala, nem becsüli, az elöljárókot, minthogy azoknál tanultabbnak tartya magát, számba sem veszi, nem is csuda, mert attyától is azt hallotta, mit parancsol nékem a főtiszt, az én apám is a volt, az öregebbektől is haszontalan beszédnél és
függetlenségnél egyebet ritkán hall.
Majd a világ piacán kiáll az ember, kinek maga kötelessége vagyon, de valyon hányan
vadnak, akik meggondolnák, voltaképpen mi is az ő kötelességek, és azt az köz jóra célzó
indulattal kévánnák teljesíteni?
Valyon az elöljárók eljárnak-é az magok kötelességeikben, meghallgattyák-é a gazdagot és szegént egyaránt, valyon csak legkisebb hasznokot vagy gyönyörűségeket
feláldoznák-é az közjóért s egy nyomorult ügyének megvizsgálásáért?
Valyon a nép meggondolja-é, hogy az elöljárókhoz való bizodalom és engedelmesség
az ő kötelességek, hogy engedelmesség nélkül nem lehet egy társaságban jó rend, jó rend
nélkül senki csendességben s bátorságban nem lehet a maga honnyában?
Az embereknek az magok szerfelett való szeretetek arra viszi nagy részét az emberi
nemzetnek, hogy a világ boldogságát az maga hasznához mérje, ami néki nem hasznos,
vagy amit eö nem csinál, a mind rossz légyen, minden embert egyenlőnek képzelvén,
130

EME

politikai
diskurzus
a XIX.
század kezdetéről
Az 1849. évi erdélyi (első) Egy
orosz
intervenció
a porosz
diplomácia
tükrében

senkitől se függjön, de ez a képzelődés hamis, mert igaz ugyan az, hogy az emberek természet szerint mind egyenlők, de csak annyiban, amennyiben emberek. Az elöljárók és
az alatta valók, az úr és a szolga, mindenik ember, és annyiban egyenlők, de vadnak az
elöljáróknak, vadnak az alatta valóknak, az úr és a szolgának magok jussai és kötelességei, melyeket edgyik a másiknak tartozik megadni, mihelyt pedig azt megadgyák, már
nincs egyenlőség. Az nemes nagyravágyás virtus, de nagy része az embereknek a tisztségre szerfelett vágyik, ezen vágyódásnak mindent feláldoz, ha érdemei elégségesek nincsenek, mások ócsárolásával, kisebbítésével, sőt olykor vádlásával is kívánnya azokot
nevelni, míg választásban nem jött valaki egy mással, addig az emberséges ember volt,
most pedig már minden provocatioval telyes. Boldog Isten, hogy lehetne hát most boldog az emberi nemzet, amidőn maga ellensége magának.
De reánk (nevezetesen ezen nemes székre nézve) közel, csaknem az ajtó előtt vagyon
az arany idő.
Az felséges ausztriai ház és közelebbről a mi dicsőségesen uralkodó fejedelmünk kegyelmes uralkodása alatt csendességben és békességben élünk a mi földünkön, az ellenségnek nyoma alig láttatott egyszer egy század alatt a mi széleinken, melyért erőss és
mozdítatlan légyen az eö királyi széke, a mi kegyes és nagylelkű főkormányzónk éjjet,
napot maga feláldozásával is arra fordít, hogy mi boldogok lehessünk.
Ezen méltóságos báró fő tiszt úr, kit szerencsénk vagyon mostan a nemes szék kormányára béiktatni, az az elöljáró, aki, hogy dicső eleinek s famíliájának virtussait s viselt
nagy tisztségeit elhallgattam, nem említettem néhai édes attyát, méltóságos liber báró
Henter Ádám urat mint nemes Csík szék fő tisztyét, báró Henter Sigmond és Ferencz
urakat, kik közül az edgyik nemes Marosszék, a másik nemes Háromszék fő tisztei
valának, ezeknek édes Attyát, báró Henter Dávid urat mint ezen nemes ország provinciális cancellariusát, ennek testvérét, Eleket mint gubernialis secretariust, ismét Ferenczet
s Benedeket, ezt mint udvari consiliariust, azt pedig mint ezen nemes ország edgyik ítélőmesterét, Jánost, aki Apafi Mihály fejedelemnek testvérét tartotta feleségül, egy szóval
elmellőzném a nemes Apor famíliának egy törzsökből való szakadását, melyből a régi
századokban igen nevezetes emberek, sőt még erdélyi vajdák is voltanak, ez, mondom az
az elöljáró, aki a maga nagy eleiről reá szállott virtussaival a királyi felség kegyelmét megnyerte, és ez által a nemes szék boldogíttására választatott.
Hogy ha tehát az elöljárók mind ilyenek, s eszerint mindenek a haza és ezen nemes
szék boldogságára törekedik, rajtunk áll, hogy boldogok legyünk, bizonyítsuk engedelmességünket, igazságaink kiszolgáltatását a törvénytől és elöljáróktól várjuk, ne
áskálódgyunk mások alá, a szeretet és edgyet értés, a köz jóra való igyekezet lelkesítse
minden lépéseinket, hogy így a Szent Dávid szava szerint az igazság és békesség egyben
találkozván, egymást csókolgassák a kapuban.”3
A fennebbi ünnepi szónoklat igencsak különbözik Udvarhelyszék egykorú közgyűléseinek szokásos retorikájától. Ami ez időben – a Habsburg-uralom berendezkedésétől
kezdődően, különösképpen a határkatonaság szervezésétől és még hangsúlyosabban II.
József reformjai nyomán – a székely székek közéleti állásfoglalásait jellemezte, az a „nemzet” sérelmeinek előtárása volt az ősi jogokra való hivatkozással. A székely jog ősiségére
3

UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/20 c. A szónok, gróf Teleki Lajos (1746–1815) apja szintén Teleki Lajos, édesanyja iktári Bethlen Kata. 1793-ban a főszámvevői hivatal elnöke volt,
császári és királyi kamarás, utóbb (már 1794-ben) főkormányszéki és valóságos belső titkos
tanácsos, végül a rendek elnöke. Felesége Toldy Sára, akitől öt gyermeke született. (Nagy Iván
XI. 96. Vö. F. Csanak Dóra: Két korszak határán. Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó. Bp. 1983. 488.)
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Teleki is utal, de szinte csak futólag, mintegy ürügyként arra, hogy a jelenlévőkre szabadíthassa a francia felvilágosodás tanításainak bő zuhatagát. Montesquieu (A törvények
szelleméről), de főleg Rousseau művei (A társadalmi szerződés, Az emberek közti különbségek, és különösképpen Émile, avagy a nevelésről) köszönnek vissza a szónok gondosan
szerkesztett mondataiból. Az más kérdés, hogy a felvilágosult nevelési elvek hangoztatója egyetlen fiúgyermekét, Józsefet unokabátyjának, Teleki Józsefnek a gondjaira bízta
(minden bizonnyal azért, hogy a jóval tehetősebb Teleki József, szintén József nevű, csaknem azonos korú fia mellett, magasabb szintű nevelésben, taníttatásban részesítse).4 Ne
ütközzünk meg ezen, hiszen a fentebbi beszédben bőségesen szabadon idézett Rousseau
valamennyi (négy vagy öt!) gyermekét egyszerűen lelencházba adta.
Csekély a valószínűsége annak, hogy Teleki Lajos olvasottságát, a kor divatos eszmevilágában való tájékozottságát próbálta a fennebbi szövegben fitogtatni. Bár a hallgatóság
soraiban bizonyosan voltak, akik tudták ezt értékelni, valószínűbb, hogy az egybegyűltek
sokaságához szólva, a felvilágosodás szellemiségének megfelelően nevelni, fényt deríteni
kívánt, de olyképpen, hogy ez ne sértse a jelenlévők többségének rendi konzervativizmusát.
Érdekes viszont az, ahogyan a sérelmi retorikához szokott helyi elöljárók reagáltak az
iktató biztos szavaira. Az ünnepelt főkirálybíró, sepsiszentiványi báró Henter Antal
(1748–1824) a közösség iránti elkötelezettségéről, nyitottságáról biztosítja a szék népét:
„Nem lészen tehát, tekintetes nemes Szék, kedves atyámfiai, az én ajtaim az törvényes
segedelemért hozzám folyamodók előtt ezután is soha bé zárva, folyamodgyék azért kiki minden tartózkodás nélkül énhozzám, és keresse félelmének törvényes orvoslását,
mert nincs egyéb tárgya felvállalt hivatalomnak, hanem egyedül királyom hív szolgálattya
s hazámnak, nemzetemnek boldogsága, és midőn ezeket válhatatlanul egybe köttetve
lenni ismérem, életemet ezeknek örömmel szentelem.”5
A másik szónok, Kadicsfalvi Török Ferenc alkirálybíró6 már bővebben hódol a székely érzékenység oltárán, kiadósan értekezve a székely jog ősiségéről, az elöljárók választásának szabadságáról, mely eme ősi jog része, de egyszersmind bizonyságot téve arról,
hogy nem ismeretlen számára Montesquieu és A törvények szelleméről:7
„Ezen szegletes kövön áll minden alkotmányoknak tartós ereje, ezen a sarkon fordul
minden mozdulásoknak forgása. Ez a rugó igazgattya és intézi el minden eléfordulandó
dolgoknak állapottyát, folyamattyát.
Vagyon törvénye a természet Urának, aki mindeneket maga tökélletes teljességében
elrendeli, vagyon magának a természetnek is törvénye, amelynek erejével fogva minden
teremtett állatok maga nemiben folytattyák kötelességeket, vagyon törvénye az hazának,
amely a társaságban egybe jött kötelességeket elrendeli, kinek-kinek tulajdonát megadgya,
igazságát kiszolgáltattya.

4
5
6
7

132

F. Csanak: i. m. 318–319.
UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. I/20 c.
Kadicsfalvi Török Ferenc (1772–1804), 1791-ben és 1794-ben Udvarhelyszék országgyűlési
követe volt. (Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székelyudvarhely 1900. 244–
245. Vö. Nagy Iván XI. 312.)
Montesquieu műveinek gyűjteményes kiadása – hiányosan, de tartalmazva A törvények szelleméről írt munkáját – éppen 1801 folyamán került be a székelyudvarhelyi református kollégium könyvtárába, az előző évben Dálnoki Teleki Mihálytól örökölt ún. „Teleki-theca” részeként. (Montesquieu: Oeuvres. Nouvelle edition. Tomes I, II, III, IV, VI. [az V. kötet hiányzik]
Amsterdam et Leipzig, 1764. Jelzete 1310.) De részleteiben A törvények szelleméről ekkor már
magyar nyelven is hozzáférhető: a Mindenes Gyűjtemény (1790. IV. negyed. 184, 204.) közölte
az I. könyv teljes szövegének, a III. könyv 10., a VII. könyv 9. és 10. részének a fordítását.
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Vagynak ezen közönséges törvényeken kívül az hazában megkülönböztetett jussal,
szabadsággal bíró nemzetek között más különös törvények is, melyek eredeti szokásokban, tulajdonságokban, természetekben egymástól megkülönböznek.
Ilyen kiváltképpen való kincse, ajándéka nemes székely nemzetünknek (hogy a többiről hallgassak) a szabad választással hozott azon régi sarkalatos törvény, amely a nemzetünknek kezdetével maga eredetit vette, és amely oszlop tartya a nemzet edgyik legnevezetesebb szabadságának erősségét, nem is ok nélkül, mert:
Ez a törvény enged szabad akaratot arra, hogy kinek-kinek szabadsága lehessen azt,
akit tetszik, és akiben szíve, lelke megnyugodhatott, fő elöljárójának választani.
Ez a törvény éleszti a választót arra a hiedelemre, hogy akit szabad jó akarattyából
választott, az olyan elöljáró nem csak felette, hanem érette is vagyon. Egy szóval a szabad
választás szükséges minden rendben és állapotban, mivel:
E nélkül nem állhatna fenn a házi gazdaság boldogsága, ha a gazda szolgát és szolga
gazdát nem szabadon választhatná, edgyik sem lenne a másiknak nyakán, edgyik a mással indulattal, gondolattal, cselekedettel ellenkezne.
Zavarba jőne a házassági élet (ami az ellenkező esetekben úgy is szokott történni)
szabados választása nélkül a házastársnak, ott lakoznék az unalom, a veszekedés, a tereh,
a szerencsétlenség minden gyümölcse. […]
Szabadon választyuk magunknak az eledelt, italt és ruházatot, és éppen ezért dicsekedünk külső békességével s örömével életünknek; ha mindezekben szabadságunk vagyon,
hogyne lehetne s hogyne kellene lenni az elöljárók választásában, holott a főtől függ az
egész test és annak boldogsága. De nemcsak lehetséges és szükséges a szabad választás,
hanem hasznos is. Mivel:
Az által megtartatik a gondolkodásbéli szabadság, melyet ha elvesztünk, üres edénynyé változtattyuk az embert, nem bölcsen választott célra, hanem mint kiszabott útra,
erőszakosan vonszoltattyuk.
A szabad választás által az esméret világa terjed, mert minden választó törekedik meg
ismérni, meg mérni, meg becsülni azt a jót, mellyel élni akar s előre készíti magát ahoz,
azt pedig magához alkalmaztatni. […]
Az által az ember méltósága, becse megmarad, mivel magának ura, nem szolgája, és
felemelt fővel bátran mégyen bé a maga boldogsága uttyába, nem kényszerítve oda, hova
nem akarna.
A szabad választás által a nemzeti character megtartatik, ahol e vagyon, az ilyen nemzetben gondolkodó fejek vagynak, a jót megismérni kiváló elmék messze látnak.”8
Az idézett szónoklatok a felvilágosodás székelyföldi terjedésének érdekes dokumentumai. Kétségkívül, az új eszmék első számú fórumai a középfokú tanintézetek, ezek közül is hangsúlyosan a protestánsok iskolái, a fő terjesztők pedig a peregrinációkról viszszatérő professzorok. Keveset foglalkoztunk viszont eddig a terjedés másodlagos színtereivel: a katonasággal (nyugati hadjáratok során nyert élmények, tapasztalatok, a határőr
ezredek egyes tisztjeinek a tevékenysége), illetve – amire az idézett szövegek irányítják a
figyelmet – a közélet helyi fórumaival.

8

UszLt. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1801. I/20 c.
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Kővári László kiadatlan haditudósítói jelentései 1849-ből1

1

849. március 13-án a hivatalos lap, a Közlöny hasábjain az Országos Honvédelmi
Bizottmány felhívása jelent meg. Eszerint az OHB „óhajtja e szent harcnak nemcsak
nagyobb méretű lenyomatát hagyni az utókorra, hanem lélekemelő s bámulatra ragadó egyes hőstettek emlékét is ajándékul átadni”. E feladat ellátására az egyes hadosztályokhoz „több gyakorlott tollú s egyszersmind tiszta jellemű egyén kívántatik, kik a
hadi ügy folyamatát, mint egyes tetteket az igazsághoz híven följegyezve, anyagot készítsenek elő egy, a Honvédelmi Bizottmány által később felkérendő historiográf munkájára”.
Felkéri tehát azokat, akik e feladatnak megfelelni „hivatást és képességet éreznek magokban”, hogy jelentkezzenek az OHB tagjánál, Jósika Miklósnál.2
Március 16-án már megszülettek a kinevezések is. A Damjanich János által vezérelt I.
és III. hadtestekhez Zalár Józsefet, civilben szintén költőt, rendelték. Görgey hadseregéhez, ami ebben az esetben a II. és VII. hadtesteket jelentette, Lisznyai Kálmán költőt
nevezték ki. A Perczel Mór parancsnoksága alatti bácsi (IV.) hadtesthez Mészáros Károlyt
küldték. Mészáros korábban az „Egyenlőségi Társulat” tagja volt, civilben ügyvédként
dolgozott. A Vécsey Károly vezette aradi ostromsereghez (V. hadtest) Dobrossy István
kapott kinevezést, aki korábban országgyűlési gyorsíró volt. Bem hadseregéhez (VI. hadtest) Kővári Lászlót, az ekkor már közismert történészt és újságírót, végül a komáromi
várőrséghez Friebeisz István újságírót küldték.3
Az egyes történészek működése meglehetősen eltérő sikerű volt. Zalár József saját
verseskötetének kiadásával foglalatoskodott, Lisznyai a rá jellemző bohém módon fogta
fel a megbízatást, Friebeisz pedig Komáromban lapkiadással foglalkozott. Dobrossytól
egyetlen haditudósítás maradt csak, illetve egy Kossuthhoz intézett feljelentőlevél Vécsey
Károly vezérőrnagy ellen.
Csupán Mészáros Károly és Kővári László váltották be a működésükhöz fűzött reményeket. Mészáros mindvégig Perczel mellett volt a Délvidék felszabadítása idején. Tapasztalatairól hírlapi tudósításokban számolt be az Esti Lapok hasábjain.
A tábori történészek közül Kővári tollából maradt ránk a legtöbb jelentés. Ezek egy
részét a hivatalos lapnak, a Közlönynek küldte meg; az elsőt már március 20-án az erdélyi
orosz intervencióról. „Ne ámítsuk magunkat, seregeink már az oroszokkal csatáztak,
szintúgy, mint a rácok s horvátok háta megett csatáztunk a császári seregekkel” – írta.
1

2

3

A témát 90 évvel ezelőtt Lukinich Imre dolgozta fel: A szabadságharcz történetírói. Sz 1917.
345–355. Az azóta előkerült levéltári anyag azonban több ponton is módosítja, illetve kiigazítja Lukinich közleményét, ezért indokoltnak tartom a téma újabb feldolgozását. Jelen tanulmány első, valamennyi hadtörténész ténykedését tárgyaló változata megjelent Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténészei. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter.
Bp. 1998. 536–557. A témát Lukinich tanulmánya alapján Dobrossy életrajzában érintette
Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Bp. 1939. 266–268, s egy jegyzet erejéig összefoglalta Szekeres László. Jókai Mór: Cikkek és beszédek (1849. február 9. – 1849. július 6.). Összeállította Szekeres László. III. Bp. 1980. 1071.
A felhívás fogalmazványát l. MOL, H 2, Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány
és Kormányzóelnökség iratai. 1849:3121., másolatát l. uo. 1849:6693. Közli Kossuth Lajos öszszes munkái. XIV. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. II. Sajtó alá rendezte Barta István. Bp. 1953. 638.
A kinevezések fogalmazványát l. MOL, OHB 1849:3414., másolatukat l. uo. 1849:6693.
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(Elterjedt ugyanis a hír, hogy a magyar sereg nem oroszokkal, hanem orosz egyenruhába
öltöztetett román újoncokkal harcolt.) A cikk igen érdekes külpolitikai elemzést tartalmaz a magyar és európai szabadságmozgalmak összefüggéseiről, s megállapítja, hogy a
magyarországi orosz intervenció eltűrése az európai szabadságmozgalmak végét is jelenti.4
Áprilisban újabb cikket küldött a Közlönynek az orosz intervencióról. „Én a muszka
intervenciót Isten áldásának tekintem” – írta. A meghökkentő gondolatot kifejtve úgy
vélte, hogy mivel a betörő orosz hadsereg közkatonái egészen mást tapasztaltak az erdélyi
magyar lakosság részéről, mint amit vártak, ha még néhány hónapig maradnak, „a muszka birodalom bennök revoltánsokat kapott volna. […] Mint rabszolga jött e nép, görnyedve a botozás vaspálcája alatt; s mint gondolkodó fő ment el, melyet, miként egy
tisztjük mondá: amennyi bot a világon van, sem vezetheti vissza régi fegyelméhez.” Kővári tehát úgy vélte, hogy ha még egyszer be is törne az orosz sereg, nem kell tőle különösebben tartani. A kivonulókat még egy veszély fenyegeti: a Prut mentén „a csatára kész
török százezer embereivel” kell farkasszemet nézniük.5 Néhány nap múlva színes tudósítást küldött a Közlönynek az erdélyi tábor anekdotáiból.6
Június 4-én Marosvásárhelyről írt hosszú jelentést Szemere Bertalan miniszterelnöknek és belügyminiszternek: „Utasításom azon pontját, mely a hadjárat története megírását rendeli, úgy intézem, hogy a múltakra tábornok Czetz úrral [Bem tábornok távollétében az erdélyi hadsereg főparancsnokával] felolvasásokat tartatok magamnak; ezentúl
is, hol jelen nem lehetek, hiteles egyének által értesíttetem” – írja munkamódszeréről.
Ám megvallja – folytatja –, hogy az elmúlt év történetének „nem harci oldalát” sokkal
érdekesebbnek tartva, azt több gonddal és fáradsággal kutatja. Munkájában már annyira
előrehaladt, hogy a béke beálltával azonnal megkezdheti a munka kidolgozását. Amint
azonban Gyulafehérvár magyar kézre kerül, „az Uniót befejezve, Erdélyt mint országot
eltöröltetve” látja, s azon túl véteknek tartaná „Erdélyről mint külön testről bár egy sort
is írni”. Ezért kérte Szemerét, hogy az erőd bevétele után mentse fel őt kiküldetésétől,
hogy a magyar függetlenségi harc történetén ő is dolgozhasson. Kérte, hogy a nagyszebeni főhadparancsnokság és a román komité felküldött iratait a béke beálltával tanulmányozhassa. Egyben felhívta Szemere figyelmét, hogy „sok érdekes maradt és hányódik
ide alant”, magánszemélyeknél is több dokumentum található. Kérte a miniszterelnököt,
hogy ezek összeszedésére adjon neki rendeletet. Az orosz intervencióról érkező hírekkel
kapcsolatban javasolta, hogy egy újabb betörés esetén „jó lenne véres kardot hordoztatni;
itt legalább históriai emlékének nagy hatása volna”. Azt is indítványozta, hogy a betörő
orosz hadsereg útját hintsék tele lázító proklamációkkal. „Ez rémítené zsarnok cárját, ha
egyéb jót nem is szülne.” Ezt javasolni fogja az erdélyi hadsereg vezérségének is, sőt a

4

5

6
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Erdélyből, mart. 20. Közlöny 1849. ápr. 7. No. 73. 266. Aláíratlan. A szerzőségre utal a következő passzus: „…én is hallám moldvai bujdosásaimban [kiemelés tőlem – H. R.] az oroszok
biztosítását, hogy ők nem hazánk megtámadására, hanem a fellázadt oláh tartományok lecsillapítására vonták oda 20 ezerből álló táborukat; de a közvitézség nyíltan beszélte, hogy tavasz
felé Brassót s Szebent meglátogatják s igazuk volt.”
Erdélyből (A muszkák). Közlöny 1849. ápr. 12. No. 77. 281. – 1849. jún. 4-én azt javasolta
Szemere miniszterelnöknek, hogy e cikk szellemében írott proklamációkat szórjanak szét a
betörő orosz hadsereg útjában. Kővári László – Szemere Bertalan, Marosvásárhely, 1849. jún.
4. MOL, BME 1849:166. Közli V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára.
IV. Bp. 1965. 34–36.
Az erdélyi tábor anecdotái. Közlöny 1849. ápr. 15. No. 80. 293.
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Közlöny április 12-i számában megjelent cikke alapján már meg is írta a proklamációt,
melynek lefordítására „van muszkánk, lengyelünk”.7
Június 25-én reggel 8 órakor Marosportusra, a gyulafehérvári ostromsereg táborába
érkezett, s innen küldött tudósítást a Közlönynek, majd még aznap délután elhagyta a
tábort, s Szászsebesről értesítette Kossuthot az ostrommunkálatok nem túl biztató menetéről és Stein Miksa ezredes népszerűtlenségéről.8 Ezután Háromszékre ment, s innen
küldte tudósításait a Közlönynek.9
Ott volt a július 2-i Kökös és Uzon között vívott ütközetben, s szemtanúja volt Gábor
Áron elestének.10 Látta a július 5-i uzoni vereséget, tanúja volt a székelyföldi hadosztály
visszavonulásának, a tisztek pártoskodásának és Gál Sándor ezredes hősies erőfeszítéseinek. Július 27-én a Közlönynek küldött újabb tudósítást a július 5–27-e között történtekről, Bem székelyföldi megjelenésének felvillanyozó hatásáról, a július 22–23-i sepsiszentgyörgyi ütközetről.11
Az ütközet után Kézdivásárhelyen ő fordította románra Bemnek a moldvai lakossághoz intézett proklamációját, éjszaka Egressy Gáborral és Petőfivel egy szobába szállásolták el. Petőfiék Bem után mentek, Kővári néhány nap múlva követte őket. Marosvásárhelytől félórányira találkoztak. Kővári a városban maradt, majd a segesvári ütközet után
Gál Sándor táborával együtt a Mezőségen át Kolozsvárra, onnan Zsibóra ment. Zsibón
tanúja volt az utolsó magyar mozgó sereg, Kazinczy Lajos ezredes hadosztálya fegyverletételének. Kazinczytól megkapta Görgey augusztus 16-i, fegyverletételre felszólító levelét, s a kérést: „Ha szabadul, legyen igazságos irántam […] majd ha nem leszek, ne feledje, hogy fia voltam Kazinczy Ferencnek, hogy egy nevet örököltem, melyet atyám hétévi
börtönnel szentelt meg nekem.”12
Az augusztus 24–25-i zsibói fegyverletétel után bizonyítványt kapott, amivel szabadon távozhatott. Szeptember elején Segesvárra ment, s megpróbálta megtudni, hol és
hogyan halt meg Petőfi.13 A cs. kir. közigazgatás megszilárdulása és az üldözések megkezdődése után Kővári az udvarhelyszéki szentdemeteri kastélyban rejtőzött Terényi Lajossal (Ipolyi Arnold testvérével). A csendőrök felfedezték a rejtekhelyet, Kővárit előbb Marosvásárhelyre, majd Kolozsvárra vitték, ahol néhány hónapos fogság után Karl Urban
tábornok megkegyelmezett neki, s szabadon bocsátotta.14

7
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9
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Kővári László – Szemere Bertalan, Marosvásárhely, 1849. jún. 4. MOL, H 9 Belügyminisztérium. Elnöki iratok. 1849:166. Közli V. Waldapfel: i. m. 34–36.
Marosportus, jún. 25. 1849. Közlöny 1849. júl. 14. No. 149. 556. (Aláíratlan). A Kossuthnak
küldött jelentést l. 3. szám alatt. Kővári szerzőségére mutatnak a hírlapi és a Kossuthnak küldött tudósítás azonos pontjai is. Steinről és az ostrom menetéről később – saját emlékeit is
felidézve – igen visszafogottan írt. Kővári László: Erdély története 1848–49-ben. Pest 1861.
233–234. (A továbbiakban: Kővári 1861.)
Az első ilyen, 1849. július 1-jén megjelent tudósítás a „Hadi tudósítások” című rovatban, aláírás nélkül jelent meg. Eszerint az orosz csapatok kivonulása után a bikszádi táborból tizenketted magával Sepsiszentgyörgyre ment, s ott lefoglalta az oroszok hátrahagyott készleteit.
Közlöny 1849. júl. 14. No. 149. 554.
Sepsi Szent-györgy, júl. 4. 1849. Közlöny 1849. júl. 17. No. 151. 561–562. A cikk aláíratlan, de
mivel Kővári egy kéziratban maradt hadijelentése egyértelműen visszautal rá, ezt is az ő munkájának kell tartanunk.
L. 4. szám alatt. Csaknem azonos módon írja le a történteket összefoglaló munkájában is. L.
Kővári 1861. 249–253.
Kővári 1861. 272–279; Kővári László: Visszaemlékezések a forradalom derűsebb napjaira. Kv.
1898. 96–99. L. még Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Bp. 1958. 200–202, 215. (Irodalomtörténeti Könyvtár 3.)
Kővári: i. m. 99–100; Dienes: i. m. 542–543.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VII. Bp. 1900. 140. hasáb.
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Kővári munkája során nemcsak az erdélyi hadjárat, hanem az erdélyi unió történetére, a román mozgalomra vonatkozó adatokat is nagy mennyiségben gyűjtött az erdélyi
levéltárakban. Az anyagból a Bach-korszakot követő időszakban jelentette meg két kötetét, az Erdély 1848–49-es történetét tárgyaló feldolgozást és az ehhez szorosan kapcsolódó okmánytárat.15 Sajnos a folytatás, a teljes anyag közzététele elmaradt, s csupán Silviu
Dragomir nagy 1848–1849-es okmánytárában jelent meg több tucat újabb dokumentum
ebből az értékes gyűjteményből.16
Reméljük, előbb-utóbb a teljes gyűjtés megjelenhet. Mi most csak arra vállalkozunk,
hogy Kővári eleddig kiadatlan jelentéseit közzétegyük, s e közleménnyel köszöntsük Kővári munkájának folytatóját, az erdélyi 1848–1849-es történetírás legkiemelkedőbb képviselőjét, Egyed Ákos professzort.

1. Marosvásárhely, 1849. május 2. Kővári László jelentése Kossuth Lajos kormányzóelnökhöz.17
Tisztelt Kormányzó Elnök úr!
Hazaárulásnak tartanám a hazának oly drága idejét rabolni öröm üdvözletemmel. Ha
Kormányzó Elnök örömem felől meggyőződve nem lenne, magamat szörnyű nyomorultnak tartanám.
Hivatalos eljárásomat kívánom Kormányzó Elnök úr jóváhagyása alá terjeszteni. Én
Erdély forradalma megírására vagyok leküldve. Bem Erdélyből kiment és én nem követtem, mert úgy találtam, hogy ha én is kimegyek, akkor velem három történetjegyző leend
a Bánátban, Erdélyben pedig egy se. Különben is, Erdély történetjegyzője előtt az oláh
komité s Generalkommando18 szétszórt levéltáránál semmi fontosabbat nem tartottam.
Én most ezen iratok vizsgálásával vagyok elfoglalva, hogy minél előbb diplomatikai hitelességben mutathassam fel az ármányt, melynek leleplezését szenvedélyesebben senki se
űzhetné, mint én. Azért ha Kormányzó Elnök úr az ügyet dexteritásomra méltóztat bízni,
s engemet csakis Erdély határai közt hagyni: akkor én négy hónap alatt egy gyönyörű
diplomatikus codexet s egy arra épített dolgozatot fogok az unió történetéről bemutatni.
Hogy ezt annál sikeresebben tehessem, kettőt könyörgök a tisztelt Kormányzó Elnök
úrtól. Egyik az, hogy méltóztasson Debrecenben elrendelni, hogy az oda feljutandó erdélyi oklevelek nekem párban leküldessenek. Más az, hogy nyerjek én egy nyílt rendeletet,
melyben én bárhol találandó legközelebbi irományok megvizsgálása főkezelőjének neveztessem. Erre okot szolgáltat nekem az, hogy Szebenben a levelek ahhoz nem értő
egyének által vizsgáltatnak, akiknek én hazafiságokban se bízhatom. Ezen urak aztán azt
fogják a világ elébe adni, amit akarnak. Oly egyének, kik után nyomozást lehetne máris
sikerrel rendelni.
15 Kővári 1861; Kővári László: Okmánytár az 1848–49-ki erdélyi eseményekhez. Pest–Kv. 1861.
Valószínűleg Kővári munkája A zsibói fegyverletétel. In: Korányi Viktor szerk.: Honvédek
naplójegyzetei. 2. kiad. Pest 1861. 165–184, mert felépítését és fordulatait tekintve kísértetiesen megegyezik az Erdély története 1848–49-ben vonatkozó részével (271–279).
16 Silviu Dragomir: Studii si documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii
1848–49. Vol. II. Sibiu 1944. 475. Dragomir szerint a gyűjtemény 1944-ben a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában volt. Egy jelentést Deák Imre: 1848, ahogy a kortársak
látták. A szabadságharc története levelekben. Bp. é.n. [1942] 330–332. is közöl innen. A gyűjtemény Csetri Elek szíves közlése szerint ma is megvan Kolozsvárott.
17 Eredeti sk. tisztázat. MOL, OHB 1849:6693.
18 A Román Békéltető Bizottmány (Pacifications-Comitee) és a nagyszebeni (erdélyi) főhadparancsnokság.
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Nem tudom, miként van Kormányzó Elnök úr az erdélyi ügyekről informálva. Én
kettőt érinteni kötelességemnek tartok, utasításomnál fogva is. Egyik az, hogy Erdélyben
a születési viszonyokra fektetett reakció fejét kezdi felemelni; másik az, hogy ezen báránybőrbe járó reakció a székelységet igazságtalan eljárásával ellenünk fogja lázítani.
Széltibe hallhatni újlag: le kell gyilkolni az urakat, mert ismét megcsaltak bennünket. S
fájdalom, a kamarilla ezen új hadának oly sok jólelkű, de rövidlátó egyén szolgál máris
eszközül. Kormányzó Elnök úr, a székely népet a jelen idők szörnyen terhelik, 40 évesig
mind kiparancsolták a székelyeket: ez elkeseríti őket, kiket a kamarilla schwarzgelb ölben
nevelt, kiknek ajkán eddig csak a császár neve vala. A székely mit se nyer az unióval, még
illedelmesebb bánásmódot se. Mi itt történik, az ha nem orvosoltatik, meg fogja magát
bosszulni. Én mikor a tél után Debrecenbe visszaszabadultam, hova [!] az agyagfalvi
gyűlésre jöttem volt: egy 30 pontból álló teendők sorát nyújtottam vala be a Honv[édelmi]
Bizottmánynak.19 Sok megtörtént, de többnek kell történnie.
Többek közt érintettem, miképp a sajtót a néppel érintkezésbe kell tenni. Az egész
Székelyföldre 50 darab hírlapnál több nem megy. Reájok nézve a változások quasi deus
ex machina jőnek. E népnek meggyőződése semmi sincs, csak a fájdalmat érezi, mellyel
elárasztatik. A nemesség setétsége szánandó. Kérném azért Kormányzó Elnök urat, több
elvbarátaim nevében, hogy Erdély 600–700-ra menő magyar faluinak legalább egy darab
újságot méltóztatna megrendeltetni. Ha a Kormányzó Elnök úr az általam megindított
„Ellenőr”-t célszerűnek látná, én a halálból, melybe Urban benyomulása szenderíté, újra
felkölteném. Ellen esetben a kirablott birtokosság s pénztelen nép is lapot fenn nem tart.
A magyarhoni lapok nem szólnak a viszonyok alapján. A Közlöny pedig nem szólhat a
kormány mellett, mint az erdélyi népnek szólani kell.
Bátor vagyok azt is jelenteni, hogy nálunk a hadnagy[tól] fel az őrnagyok számlálhatlan
sergéig, minden tiszt n[agy]ságos úr leve. Ezt Kormányzó Elnök úr figyelmébe ajánlom.
Magamra nézve azon óhajtásom volna, mivelhogy hivatalom címét, „a statistikai hivatal
rendes tagságot” címül mondani nem lehet, méltóztat megengedni, hogy fizetésem rangját, a titkár címet használhassam. Más úton a címeztetések minden fokozataival bántatom ezen címkórságos emberek közt.
Alázatos jelentéseimre Kormányzó Elnök úr parancsait a marosvásárhelyi postára
várom, honnan tartózkodásom helyére fogják utalni. Mély tisztelettel maradtam
Kormányzó Elnök úrnak
alázatos szolgája
Kővári László
a statist[ikai] hivat[al] rend[es] tagja
Marosvásárhely, máj. 2. 1849.

2. Nagyszeben, 1849. május 14. Kővári László jelentése Kossuth Lajos kormányzóelnökhöz.20
Mélyen tisztelt Kormányzó Úr!
Mint erdélyi történet jegyzőnek, utasításom egyik feladata a kormányt az itteni dolgok színezetéről koronként értesíteni. Hogy az itten maholnap felbomlandó fegyelem
19 Kővári – OHB, Debrecen, 1849. febr. 24. Iktatva OHB 1849:2610. alatt. Az iratot az OHB
Nyáry Pál aláírásával márc. 1-jén Csánynak küldte el használat végett. Másolatát l. MTAKKt,
Az aradi Csány-levéltárról készült másolatok. VIII/17. Közli Egyed 1998. I. 299–301. Ismerteti Egyed 1998. II. 123–125. Csány 1849. március 5-i válaszában igen elismerően nyilatkozott a
tervezetről. L. Csány László kormánybiztosi iratai 1848–1849. Sajtó alá rendezte Hermann
Róbert. Zalaegerszeg 1998. II. 216. (Zalai Gyűjtemény 44.)
20 Eredeti sk. tisztázat. MOL, OHB 1849:7264. „Érk. máj. 21.”
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indokairól tisztelt Kormányzó úr némi tudomást előlegesen vehessen: bátor vagyok ajánlani, hogy Borosnyai László hadbírót mint az elégületlen demokraták egyikét méltóztatnék kihallgatni. Fájdalom, a pártsúrlódások elkezdődtek. Amint sergünk különböző állomásait látogatom, kéntelen vagyok meggyőződni, hogy miként Borosnyai, úgy itt sokan gondolkoznak. Igazuk van vagy nincs, arra még elégséges adattal nem bírok. Mély
tisztelettel maradtam
tisztelt Kormányzó úrnak
alázatos szolgája
Kővári László
statisztikai rendes tag

3. Szászsebes, 1849. június 25. délután 8 óra. Kővári László jelentése Kossuth Lajos
kormányzóelnökhöz.21
Mélyen tisztelt Kormányzó Úr!
Fejérvárt du. 1/2 6 órakor hagytam el, mint ahol Stein ezredes az ostromot éppen
befejezendő vala. Másfél nap löveté, legkisebb eredmény nélkül, hacsak eredménynek
nem tekintjük, hogy az egykori fejedelmi lakot és sírboltat [!] több épületekkel, s tán az
ország levéltárát is, felégetők.
Én ezen ostromot megbírálni képes nem vagyok, elismerem. Csak annyit vagyok bátor megjegyezni, hogy benn 10 század, künn 10 ezer ember vala, s mégis, rohamról még
hang se volt.22 Valamint azt, miképp úgy látszik, miképp az ostromló sereg nagyobb része
azon meggyőződésben él, hogy ezen lövető taktika a lőszerek nem szállíthatása miatt
igen későre vezet célra, holott a roham igen lehetséges. Még azt is bátor volnék jelenteni,
miképp Stein ezredes úr néhány nap előtti parlamentírozásnál népszerűségében a legénység előtt igen sokat vesztett. Lehet, hogy alaptalanul, de a vesztés vesztés marad. A
legénység ugyanis megbotránkozott abban, hogy a parlamenternek megengedtetett,
hogy lőszereinket láthassa.
Bár korán van, bátor vagyok mélyen tisztelt Kormányzó úrnak a tudomány érdekében is egy pár észrevételt feljegyzés végett ajánlani. A múlt napokban Hátszeg vidékén
jártam, s értésemre esett, miképp Várhelyen egy házpadlat mozaika egy zsellértelken szeméttel eltemetve senyved. Ez annyival inkább megmentendő lesz, mert a más mozaik
már merőben feltöretett. A másikat, kiszállva meggyőződtem, hogy elmozdíthatásáról
szó se lehet. Más alázatos észrevételem az, hogy a demsusi római templomot, sírboltot
vagy bármi volt, a nép templomnak használván, azt renováltatni kezdette. Ezen
renovációban, ha műértő nem intézi, a tudomány tetemest fogna veszteni. Napoleon hadait vezetve se feledé a tudományt, művészetet. Kormányzó úrról ellenkezőleg vélekedni
árulásnak tartottam volna.
Mély tisztelettel maradtam
Kormányzó úrnak
alázatos szolgája
Kőváry László
statist. rendes tag, mint történetjegyző

21 Eredeti sk. tisztázat. MOL, OHB 1849:8998. „Érk. júl. 4.”
22 A gyulafehérvári ostromsereg létszáma 1849. jún. 18-án 3431 fő volt, 17 löveggel.
Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung. Series nova 358. Bd. II. 341. f.
A várőrség létszáma 2000–2500 fő körül volt.
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4. Háromszék [!], 1849. július 27. Kővári László tudósítása a Közlönynek23
A feszült percek, mellyel előbbi tudósításomat végzém, bekövetkeztek. Júl. 5-én seregünket a muszka lovasság szétverte. Szétverte, mert átkos pártosság fészkelte volt be magát a seregbe, mely oda vitte a dolgot, hogy a zászlóaljparancsnokok Gál Sándor ezredesnek a vész percében az engedelmességet előbb hallgatólag, később nyíltan felmondták.
Állomását senki se sietett elfoglalni az ellenség ellenében, s mikor megrohanva voltak:
futásban kerestek volna menedéket. Kerestek, de sokan nem találtak. S ott fekszik mintegy 30 sírban egypár száz áldozata a pártos nagyravágyásnak. Ott feketéslik [!] még a
letarolt s ért kalászok közt a sok vérfolt; ott hevernek szomorú emlékként az összetört
fegyverdarabok, vérben fürdött ruhák, vágásoktól sok irányban megmetszett fejér kalapok. Szomorú látvány e csatatér! S különösön négy nagy sírdomb, melyek hossza 2–3 öl,
számot kér azon négy befogott pártfőnöktől az ártatlanul feláldozottak minden csepp
véréért. S a négy befogott: Szabó Nándor, Szilágyi alezredes, Krasznai őrnagy, Lázár Misi
kapitány.
Szétveretének, s a sereg húzódott az Olt partján fel Csík felé. Gál Sándor Oltszemnél
meg akart állani. Szilágyi a sereg nevében nyilvánítá, hogy nem állanak. S lett belőle,
hogy Gál Sándor egy pár száz magával a Mitács és Nyerges szorosát élet-halálra elállatta;
míg a pártosok bevonultak Csíkszeredába, ott marchaliroztak, korteskedtek, restauráltak.
De megérkezett Bem 12-én. Az Olympus szétoszlott. A parancsnoksággal Gál Sándor
újra megbízatott. A rendezés újra megkezdetett, s megérkezett a segély. Bem sergét 17ére Eresztevényre, 20-án egy félórai csatázás után S[epsi]szentgyörgyre, Háromszék
székhelyére teszi át. S az ellenség a Székelyföldet feladja.
Miénk ismét a szabadság szent földe. De letarolva, elszegényítve, kirabolva. Fáj az
ember lelke, amint e földet tapadja[!]. Minden talpalatnyi földen, melyet sergünk előnyomulván, visszafoglalt, csak új emlékét láttuk a vandalizmusnak. A nép sírva jött sergünk
elébe, virággal hinté az öreg kocsiját, a szép székely lányok friss vízzel vártanak, s panaszával a nép könnyeinket facsarta ki. Borzasztó a nyomor, melybe e népet hagyta. Szarvasmarha, ló, gabona, zab, széna, szaloma [!], pálinka, tyúk, tojás, lúd, majd mi sem maradt. Alig maradt sergünk számára valami ennivaló. Kihorda a Tömösre legalább is
50 000 véka gabonát s 3000 darab vágómarhát, míg több száz szekerének lovait is
kiegészíté. Elvitt, mit elvihetett, s otthagyta számára a kizsarolt népnek az utak szélében
kétfelől letapodva a kalászt, otthagyta a tavasz vetéseket leétetve. Maksa, Eresztevény,
Szentgyörgy, Kökös etc. határát letarolva; otthagya S[epsi]szentgyörgynél vagy 600 sátrat, mindezt fejes gabonából építve. Ez azon rend, melyet ők a népnek ígérnek.
Mióta elmentek, Háromszék boldog, a sereg lelkes. Bem, hogy visszafoglalta, 21-én
Moldvába indult, hol Hersánál rátalált azokra, kiket keresett. Megverte, s beűzte Moldva
belsejébe, s maga győzelmes sergével Oknáig nyomult. Onnan, miután győzelmes fegyvereinket, mit külföld oly rég nem látott, Európának bemutatta, a moldvaiakat megnyerte, sergét Gorzafalván, a határszéltől benn nehány órára hagyva, maga visszajött.
Míg Bem benn csatázott, sergünket S[epsiszent]györgynél 22-én délelőtt Előpatak
felől nyomulván, az ellenség megtámadta az erdőből. De egy órai, főleg apró fegyver tüzelés őket annyira visszanyomta, hogy ágyúikat az óhajtott helyre elő nem hozhaták. E
demonstrációra következett a valódi támadás. Másnap délután már mutatkoztak az ellenséges mozgalmak az Olt partján. Sergünk várta. Öt óra után Illyefalváról néhány csapat lovasság elfoglalta a csatatért. Hat óra felé sebesen kivonul 6 ágyú, mire a mi ágyúink
23 Eredeti sk. tisztázat. Hátoldalán: „Az erdélyi történeti jegyzőtől – a Közlönynek.” MOL, H 2
Kossuth Miscellanen 118.
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megkezdették a tüzelést. A csata kitört. Jelen volt az osztrákok egész ereje, meg a muszka
utócsapat az Olton túlról demonstrált. Gyönyörű tüzelés volt, mígnem a császáriak az
előpataki út felől is nyomulván, az erdők alját félkörbe elfoglalták, mire a mieink
Szemerján alóli állásokat elhagyták, s a Szemerja feletti dombra összpontosíták ágyúikat.
S a gyönyörű tüzelést borzasztó tüzelés cserélte fel. Az ellen 20, mi 14 ágyúval szórtuk a
halált. Az ágyúzás, röppentyűzés, kartácsozás folyt, míg be nem setetült [!]. Ekkor a lángba borult Szemerja világánál megkezdődött a legsebesebb apró fegyver csattogása, mi 11
óráig sújtá az ellent. Rohamjukat rohammal fizettük. S öröm volt látni, hogy rohanta meg
a csíki lándzsás zászlóalj a legnagyobb lelkesedéssel. Megtanultuk parancsnokuk, Tamás
alezredestől e napon, hogy lelkes vezető a lándzsásokat használhatja. A csata bevégződött. Reggel az ellenségből csak halottakat találtunk a csatatéren, mi 40–50 lehet, a többit,
mint a szemerjai nép mondá, elhurcolák. A csatát Gál Sándor vezette, s mondhatom,
dicsőségére válik.
A mi vesztettünk [!] mind 22-, mind 23-án csak 5–5 halott, köztök mindkétszer egyegy hadnagy. Az utolsóban sebesültünk mintegy 40, de könnyű sebbel. Nevezetes nap
vala 23-a ránk nézt. Mert e napon Bem Moldvába, Gál itt s Damaszkin a besztercei táborral verekedett. Damaszkin visszavonult M[aros]vásárhelyre, a muszkák innen előnyomultak a Szászföld felé: Bem most rendezi ellenek a serget. Ismét feszültek a percek.
De az ellen gyáva, s csak zsákmányának örvend: a mi sergünk lelkes, s csak győzelemre
hevül. Jövő tudósításomat a besztercei táborunkból teendem.
Kőváry L.
tört. jegyző
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B

áthory Kristóf 1576 márciusában a lengyel koronát elnyerő és az erdélyi fejedelem
címet felvevő öccsétől vajdai titulussal átvette Erdély kormányzását. A Porta szemében mint Báthory István örököse, Erdély egyetlen ura, az erdélyi rendek előtt
pedig öccse, a fejedelem helyetteseként szerepelt. Vajdai címe nem rokonítható a középkori erdélyi vajdákéval, hiszen sokkal nagyobb, gyakorlatilag uralkodói jogkörrel bírt.
Nem azonosítható azonban Báthory István korábbi vajdai címével sem. Ugyanis István a
megválasztása után esküt tett a rendek előtt, de titokban esküt tett Miksa császárnak is,
aki instrukciójában igyekezett pontosan körülhatárolni a vajdai jogkört, amit viszont a
későbbiek során Báthory István semmibe vett.
Ezzel szemben Kristóf csak a rendeknek tette le az esküt, a fejedelmének, Báthory
Istvánnak nem, mint ahogy utasítást sem kapott tőle. A két testvér között csak szóbeli
megállapodás volt a hatalomgyakorlás módozatairól, vagyis felállították ugyan a fejedelem–vajda titulusokkal a hatalmi sorrendet, de ez kettejük esetében nem jelentett konkrétan körülhatárolt alá-fölérendeltségi viszonyt. Nem jelentette viszont Báthory Kristóf
teljes uralkodói szuverenitását sem. Erdély történetében ekkor egyedülálló hatalmi
konstrukció jött létre, amely a két fivér speciális kapcsolatán nyugodott.
Arra a kérdésre, hogy Báthory Kristófnak mi volt pontosan a szerepe, és mennyi
önállóságot kapott a fejedelem–vajda hatalmi rendszerben, csak az erdélyi politika gyakorlati szintjét vizsgálva lehet választ adni. Kiindulópontként le kell szögezni, hogy minden uralkodói jogosítvánnyal rendelkezett: ő hívta össze az országgyűléseket, önállóan
tette meg propozícióit, és ő erősítette meg a törvényeket. Ő nevezhette ki az összes fő
tisztségviselőt minden megkötés nélkül, ő rendelkezett a hadsereggel is. Elvileg szabadon
adományozhatott birtokot és címeket, a gyakorlatban a fontosabb posztok esetében
egyeztetett testvérével is. Legfelsőbb bíróként működött, önálló tanácsa, kancelláriája,
pecsétje és saját nevére pénzverési joga volt.1
Báthory István gondosan ügyelt arra, hogy még véletlenül se csorbítsa bátyja hatalmát, csak a legritkább esetben adott a saját nevében címet, mentességet vagy birtokot,
még a livóniai háborúban magukat kitüntető vitézeinek szánt adományok is részben Báthory Kristóftól függtek; ő választotta ki, hogy mikor, hol és mekkora jószágot juttat öcscse pártfogoltjainak. Bár a fivérek levelezése nem maradt fent, tudjuk, hogy a rájuk korábban is jellemző szoros együttműködést és a köztük lévő összhangot a távolság sem
szüntette meg. Az országnak két ura volt, de az ő esetükben ez nem jelentett valódi kettősséget, és nem osztotta meg az elitet, mert nem lehetett egymás ellen kijátszani őket.
Két központ létezett, de a szándék és a döntés azonos volt.
Barta Gábor szerint Báthory Kristóf dolgát nagymértékben megkönnyítette, hogy
testvére a kerelőszentpáli csata utáni véres megtorlással pacifikálta és egyben megfélemlítette az országot, elfojtva ezzel minden további belső ellenállást.2 A valóságban ennél
összetettebb volt a helyzet, a Bekes párthívei fölött kimondott súlyos ítéletek egyaránt
jártak pozitív és negatív következményekkel. Barta Gáborral ellentétben a legnagyobb
pozitívumnak nem a rendek megfélemlítését tartom, hanem az uralkodó hirtelen kiszé1
2

Pénzeire l. Huszár Lajos: A Báthoriak pénzei. A Nyírbátori Báthori István Múzeum Füzetei. Új
sorozat II. Nyírbátor 2006. 6.
ET I. 444–447.
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lesedett anyagi bázisát. Számos kis- és köznemes mellett olyan tekintélyes vagyonú birtokosokra mondtak ki teljes körű, feleségükre és gyermekeikre is vonatkozó jószágvesztési
ítéleteket, mint például Károlyi László, Csáky Pál, Apafi Imre, Telegdy Mihály, Kendy
Gábor, Farkas és János, kápolnai Bornemisza Boldizsár, a teljes Harinai Farkas család. Ide
sorolhatjuk magát Bekes Gáspárt is, akinek a jószágait már 1573-ban elkobozták. Az elkobzott javakkal éppen a legfontosabb pillanatban nőtt meg rendkívüli módon a kincstári birtokállomány: meglett az anyagi háttere Báthory István választási költségeinek, és
meg tudták jutalmazni a Báthory-párt mellett hűségesen kitartó legaktívabb lengyel és
erdélyi híveiket is. Sőt mivel gondosan sáfárkodtak, ez a birtokvagyon évekig kitartott;
nemcsak Báthory Kristóf, hanem még a fia is 1589-ig ezekből az elkobzott jószágokból
adományozott.3
A negatív következményt viszont az országból elmenekülő ellenzék jelentette. A Báthoryakban többfajta félelem is élt. Egyrészt tartottak attól, hogy a Lengyelországba induló Istvánt és kíséretét éri majd támadás, másrészt reális veszélynek látták, hogy a lengyel koronáért folytatott harc Erdélyre is átterjed, és Miksa császár kihasználja az erdélyi
uralkodóváltás miatt bizonytalanabb helyzetet, és a száműzötteket is felhasználva, újabb,
ezúttal jobban előkészített és támogatott támadást indít az ország ellen. Megtették a
szükséges óvintézkedéseket, Báthory István nagy kerülővel, a biztonságosabb Moldván
keresztül utazott Lengyelországba.4 Erdélyt a Porta is féltette, a szultán parancsára a budai és a temesvári pasa Szolnoknál, illetve a békési kastély mellett táborba szállt, Erdélyben pedig már az 1575 decemberében tartott besztercei országgyűlésen elrendelte Báthory a hadkészültséget.5
A vajdának emellett más problémákkal is meg kellett küzdenie. Báthory István Lengyelországba távozása nemcsak sok költséggel és szervezéssel járt, hanem alaposan átrendezte az elitet. A változások nem a politikai vezető réteget érintették elsősorban, hanem az udvar reprezentánsait: a testőrséget és a hivatalnokréteget, vagyis az uralkodói
udvarnak kellett osztódnia. Istvánnak Krakkóban is szüksége volt magyar testőrségre,
magyar udvaroncokra a számára idegen, soknemzetiségű királyi udvarban, és mivel szűkebb pátriája felett sem akarta elveszteni a hatalmat, Lengyelországban is létre kellett
hoznia az erdélyi ügyekkel foglalkozó kancelláriát. Ugyanakkor az Erdélyben kormányzó
Báthory Kristóf körül ugyanúgy meg kellett őrizni a biztonságot és a jól működő reprezentatív környezetet, valamint – akárcsak 1571-ben – szinte a semmiből kellett újrateremteni az adminisztratív vezetést.
A Báthory István által létrehozott kancelláriai vezetés teljes egészében eltűnt. A sokat
betegeskedő kancellár, Forgách Ferenc, tisztségeiről lemondva, Itáliába utazott, és végül
1577-ben Padovában halt meg. A kancelláriai titkárok – Berzeviczy Márton, a történetíró Brutus, Kovacsóczy Farkas és Székesfejérvári Tamás – Krakkóba költöztek, és a Báthory István mellett felállított, Berzeviczy vezetésével működő magyar kancellárián folytatták pályafutásukat. Báthory Kristóf az újraformált kancellária élére az egyik korábbi
ítélőmestert, Sulyok Imrét állította. Az új kancellár elődeihez hasonlóan nagy műveltségű, tanult ember volt, de nem a Báthory István által preferált padovások köréhez tartozott; egyetemi tanulmányait Bécsben és Wittenbergben végezte. Pályafutását a nagyobb
3

4
5
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Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. 1569–81. Báthory Kristóf királyi könyve 1580–1581.
Közzéteszi Fejér Tamás–Rácz Etelka–Szász Anikó. Kv. 2003. (ETA VII/2.) nr. 15, 17, 78; Az
erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. 1569–81. Báthory Zsigmond királyi könyvei 1582–1602.
Közzéteszi Fejér Tamás–Rácz Etelka–Szász Anikó. (ETA VII/3.) Kv. 2005. 83, 86, 144, 222,
268, 489, 501, 519, 520, 542, 931.
Szádeczky Lajos: Báthory István lengyel királlyá választása. 1574–1576. Bp. 1887. 294–295.
Murád szultán utasítása a budai pasához. OSZKKt Prothocollum Bathorianum Fol. Hung. 37;
EOE II. 569–571.
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kancellária írnokaként kezdte, majd a Báthory-éra elején lett ítélőmester. Báthory István
megbízásából 1574 őszén Rómában járt követségben.6 Kinevezését szakmai felkészültsége mellett minden bizonnyal annak is köszönhette, hogy rokonságban állt Báthory Kristóf anyósával, Sulyok Krisztinával.7
A szintén megürült kancelláriai titkár posztját Sulyok legjobb barátainak egyike, Csanádi Demeter kapta meg. Csanádi tanulmányairól nincsenek adataink, de posztja jogi
szaktudást és nagyfokú műveltséget kívánt meg. Csanádinak költői tehetsége és ambíciója is ismert: 1571-ben megírta és kiadta János Zsigmond életéről szóló költeményét,
amely a későbbiek során még további négy kiadást ért meg.8 Hivatali pályája Sulyokéhoz
hasonlóan a nagyobb kancelláriáról indult, ahol együtt dolgozott Gálffy Jánossal,
Sombory Lászlóval, Walkay Andrással, Sulyokkal, Székesfejérvári Andrással (a korábban
említett Tamás öccse) és Váradi Pállal, akkori írnoktársaival. Közülük Sulyok Imréhez és
Székesfejérvári Andráshoz fűzte közeli baráti viszony, előttük mint barátai előtt tette meg
végrendeletét is 1570 áprilisában.9
A Sulyok–Csanádi kettős azonban csak néhány évig állt a kancellária élén, 1578-ban
a kancellár, majd egy évre rá a titkára is meghalt. A titkári poszt új gazdája a Sulyok-féle
körből került ki Váradi Pál személyében. Váradi 1562-ben Sulyokkal együtt iratkozott be
a wittenbergi egyetemre, s pályájuk ezután is végig együtt haladt, noha Váradi soha nem
emelkedett olyan magasra, mint barátja.10 Problematikusabb volt viszont és végül nyolc
hónapig húzódott a kancellári tisztség betöltése. Először Csáky György neve került szóba, akit Szamosközy István kora legtanultabb emberének és a posztra legalkalmasabbnak
tartott.11 A Báthoryakkal és Báthory Kristóf feleségével is közeli rokonságban állt, tehát
ebből a szempontból is megfelelt volna a posztra. Ellene szólt viszont, hogy rokonságából
többen, köztük Csáky Pál is Bekes Gáspár párthíve volt. Emellett Szamosközy szerint
leginkább az irigyei intrikái gátolták meg a kinevezését. A kancellária vezetésével végül
Kovacsóczy Farkas királyi titkárt bízták meg, aki Lengyelországot elhagyva, 1578. szeptember elején át is vette az irányítást.12
Báthory István 1576 januárjában az addig tudatosan üresen tartott kincstartói tisztségbe Szilágyi Nagy Pétert, a Báthory család régi familiárisát nevezte ki, aki már 1572-től
cubiculariusként a pénzügyi igazgatásban dolgozott. Ekkor úgy tűnt, hogy ő veszi át Erdély pénzügyi irányítását, de végül más döntés született: a király őt is magával vitte Len-

6

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése. Szerk. Veress Endre. Kv. 1944. I.
299–301.
7 Nagy Iván nem tudta Sulyok Imrét a családfán pontosan elhelyezni, sejtései szerint Sulyok
István és Kendy Klára egyik fia lehetett. Amennyiben ez igaz, akkor elsőfokú unokatestvére
volt Bocskai Erzsébetnek, Báthory Kristóf feleségének, és nagybátyja a később Erdélybe költöző Geszthy Ferencnek. Nagy Iván X. 407–408.
8 Hivatali pályája: Trócsányi 1980. 185; költeménye: RMNY I. 607.
9 Csanádi Demeter testamentuma. Gyulafehérvár, 1570. április 9. MOL, F 1, Libri Regii I. ff.
245–246. Sulyok Imre és Székesfejérvári András barátságához érdekes adalék: Sulyok wittenbergi tanulmányai alatt szerezte meg Agricola De re metallica című művének 1561. évi kiadását. A könyvet az 1570-es évek derekán Székesfejérvári Andrásnak ajándékozta. Vásárhelyi
Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai. Magyar Könyvszemle 1980. 121.
10 Szabó Miklós–Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700. Fontes
Rerum Scholasticarum IV. Szerk. Keserű Bálint. Szeged 1992. nr. 2163. és Trócsányi 1980.
185.
11 Szamosközy István történeti maradványai. 1566–1603. Kiadta Szilágyi Sándor. (MHHS 28.)
Bp. 1876. I. 166–167. Csáky György peregrinációjáról nem rendelkezünk adatokkal.
12 Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas 1576–1594. (Magyar Történeti Életrajzok) Bp. 1891. 10–
11.
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gyelországba, ott is halt meg 1577-ben.13 Báthory Kristóf pedig e rövid kitérő után viszszatért a korábbi megoldáshoz, azaz ő sem töltötte be ezt a kulcspozíciót. A pénzügyeket
ő maga felügyelte, az adminisztratív vezetést pedig Székesfejérvári Tamás öccsére,
Székesfejérvári Andrásra bízta. 1578-ban viszont újabb változás történt, ekkortól kezdve
ketten vezették a pénzügyeket: főkamarásként Gálff y János és kamarásként Kendy Sándor.14
A fejedelmi tanács sem maradt változatlan. A testület mindjárt 1576 elején három
fővel csökkent: Erdélyből való távozásával megszűnt Forgách Ferenc és Berzeviczy Márton tagsága, és természetesen a vajdává előlépő Báthory Kristóf helye is megürült. Két
hely eleve betöltetlen volt, így mindössze hét tanácsos állt Báthory Kristóf rendelkezésére: Apafi Gergely, Bánffy Farkas, Giorgio Blandrata, Gyulaffy László, Hagymássy Kristóf,
Kendy Sándor és Tompa István. Az 1576-os januári országgyűlésen a rendek – új uruk
gyakori betegeskedéseit hozva fel indokul – azt kérték, hogy a vajda mellett teljes létszámú fejedelmi tanács működjön. Így már a márciusi országgyűlés idején öt új ember érkezett a testületbe: Bánffy György és Bánffy Pál, Iffjú János, Kendy Ferenc meg az új
kancellár, Sulyok Imre.
A névsorból különösebb elemzés nélkül is látható, hogy a tanács ugyanazon elvek
szerint épült tovább, mint korábban a Báthory Istváné: elsősorban a tekintélyes közeli
rokonok kaphattak helyet benne. Az első tanácsúr Hagymássy Kristóf lett, aki egyben az
országos főkapitány tisztét is megkapta. A Báthory fivérek éppen ekkor, az uralkodóváltás hónapjaiban kapcsolták családi kötelékekkel magukhoz Hagymássyt azzal, hogy hozzáadták az unokahúgukat, Kerecsényi Juditot. Ugyancsak közeli rokon volt Iffjú János,
aki Báthory István és Kristóf bátyjának, az 1563-ban elhunyt Báthory Andrásnak özvegyét, Majláth Margitot vette feleségül, és udvarában nevelte a Báthory fivérek két unokaöccsét, Boldizsárt és a későbbi bíboros-fejedelmet, Andrást.15 Iffjút Báthory István nem
kedvelte, de Kristóf kifejezetten támogatta: nemcsak tanácsosi rangot kapott, hanem Fehér megye főispánjának is kinevezte. A Bánffyaknak a Báthoryakhoz fűződő, több generáción áthúzódó családi összeköttetései közismertek, bizalmi helyzetüket jelzi, hogy 1576
után már hárman is helyet kaptak a tanácsban.16 Kendy Ferenc pedig minden bizonnyal
az egyre nagyobb befolyásra szert tevő, egyre nélkülözhetetlenebbnek bizonyuló Kendy
Sándornak köszönhetően kapta meg tanácsúri kinevezését.
Bár Báthory Kristóf kormányzása csak öt évig tartott, ez alatt a rövid idő alatt sem
maradt változatlan a tanács összetétele. Igaz, ennek nem politikai, hanem természetes
okai voltak. 1578-ban meghalt Hagymássy Kristóf és Tompa István, 1579-ben Gyulaffy
László, 1580-ban pedig Bánffy György.17 Báthory Kristóf azonban nem töltötte be a hiányzó helyeket, egyedül bizalmasa, a kincstartói tisztet is begyűjtő Gálff y János került be
1578-ban a testületbe. Csak közvetlenül a halála előtt nevezett ki újabb tanácsosokat,
mert ezzel akarta kiskorú fia helyzetét stabilizálni a vajdai székben.

13 Testamentuma: ROLKmIg, Kemény család levéltára, fond 8. nr. 509.
14 Uo. 321, 332, 334.
15 Iffjú János Trócsányi adatai szerint csak 1576-ban lett tanácsúr, viszont 1571-től Báthory udvarában, sőt az uralkodó legszűkebb környezetében találkozunk a nevével. A hatalmi hierarchiát mindig pontosan tükröző szász ajándékozási listán már 1572 elején a legmagasabbra
taksált főurak közt bukkan fel. Báthory István levelezése. I. 173–175.
16 A Bánffyak szerepéről 1567 és 1576 között: Horn Ildikó: A hatalom pillérei. A Báthory-kori
politikai elit kezdetei. In: Idővel paloták – Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk.
G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Bp. 2005. 259–276.
17 Gyulaffynak és Bánffynak a végrendelete is ismert: MOL, P 108, Esterházy család levéltára,
rep. 50. fasc. B. és MOL, P 14, A losonczi Bánffy család levéltára, fasc. 2.
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A főispáni karban is viszonylag nagy volt a mozgás, amit elsősorban a Lengyelországba távozók és a sok haláleset idézett elő. Új nevekkel azonban alig találkozunk, a tizenegy
főispáni kinevezésből mindössze hárman számítanak valóban újnak az elitben: Eördögh
János, Vitéz Gábor és Birinyi László. A többiek – Kendyek, Bánffyak, Apafiak – a Báthory Kristóf által preferált nagy családokhoz tartoztak, s az esetek többségében már nem az
első főispáni címüket nyerték el.
Báthory Kristóf uralkodásából a régi arisztokrácia mellett még két csoport profitált.
A leglátványosabb a hivatalnok csoport előretörése volt, de ezúttal nem Báthory István
padovásai kerültek az előtérbe, hanem az a többségében Wittenbergben pallérozódott
társaság, amely az 1550-es és 1560-as évek fordulóján együtt kezdte pályafutását a nagyobbik kancellárián. Az egykori íródeáki kör tagjai közül négyen is a tanácsba kerültek:
a kancellár Sulyok Imre, Kendy Sándor és Gálffy János, akik kincstartóként is működtek,
valamint Sombory László, aki emellett a fiscalis director, vagyis az állami főügyész tisztét
is ellátta. Csanádi Demeterről, Székesfejérvári Andrásról, Váradi Pálról már volt szó, és
meg kell még említenünk Walkay Andrásnak, Sombory László sógorának nevét is, aki a
fejedelmi tábla ülnöke lett. A fejedelemség más korszakából is van arra példa, hogy valaki egyszerű kancelláriai íródeákként indulva, jogi vagy diplomáciai pályán szép egyéni
karriert fut be, bár a tanácsosi rang elnyerése már nem jellemző ezután. Viszont az, hogy
egy egész társaság együttesen ilyen magasra jusson, egyedülálló jelenség a fejedelemség
történetében.
A másik csoport, amely ugyancsak Báthory Kristóf regnálásának éveiben erősödött
meg, a katonai tisztségviselők csoportja volt. Ez egyrészt abból fakadt, hogy a vajda hatalomra kerülése előtt országos kapitányként, illetve Várad főkapitányaként maga is közelről megismerhette ezt a kört, és sok általa megbecsült tagjának egyengette karrierjét már
korábban is. A másik ok, aminek a katonák előretörésüket köszönhették, Báthory Kristóf
védelmi politikája volt. Bár az 1575–1581 közötti időszak a fejedelemség történetének
legbékésebb időszakai közé tartozott, Báthory Kristóf mégis minden egyes évben hadkészültséget rendelt el, és nagy hangsúlyt fektetett Várad és a többi vár erődítésére és felszerelésére.18 Az ő pártfogásának köszönhetően számos tiszt jutott a karrierjét döntően segítő vagy a pályája csúcsát jelentő pozícióba. A legmesszebb Ghyczy János jutott, akit
Kristóf úr 1577-ben nevezett ki váradi főkapitánnyá, és később tanácsos és Erdély kormányzója lett. Szintén Váradról, Báthory Kristóf mellől indult Thornyi Tamás erdélyi
karrierje is, amelynek csúcsát a vajdától kapott lugosi-karánsebesi báni kinevezés jelentette. Mellettük meg kell említeni a Báthory család szolgálatában bizonyító hű familiárisokat, akiket ugyancsak Báthory Kristóf emelt fontos katonai pozíciókba, mint például
Petrichevich Horváth Kozmát, akit Fogaras élére helyezett. A vajda fontos szerepet játszott felesége unokatestvérének, Geszthy Ferencnek áttelepülésében is, és a királyságból
érkező rokonát Déva parancsnokának nevezte ki. Birinyi (Berényi) László Kővár-vidék
kapitányaként szolgált, míg bikali Vitéz Gábor már „civil” rangot is kapott: Torda vármegye főispánja lett. Az itt említettek később mindannyian tanácsúri méltóságba emelkedtek.19
A katonák lehetőségeinek megnövekedéséhez Báthory István is hozzájárult. Amikor
Lengyelországba ment, elsősorban az udvart, a testőrséget „rabolta le”. Ezenkívül az udvarból teljesen eltűnt a katonai szolgálatot teljesítő lengyel udvaroncok addig igen befolyásos csoportja is. A helyükre kezdetben tapasztalt idősebb katonák érkeztek, mint pél18 EOE III. 106–107, 113, 121, 143, 152–153.
19 Horn Ildikó: Tündérkert útvesztői. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp. 2005. 83–88;
Thornyi Tamásra: Vörös Mihály: A bajnokok Vég-Gyula várában. S. a. r. Szentmártoni Szabó
Géza. Gyula 2005.
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dául az udvari főkapitányságot 1576-ban átvevő Kamuthy Balázs, vagy a gyalogtestőrséget parancsnokló Sasa János, de pár évvel később a korábbi idősebb katonai vezetők és
familiárisok helyére a Báthory István királyi udvarában és livóniai háborúiban edződött
fiatal, ambiciózus nemesek érkeztek.
Az eliten belül a Báthory István és Kristóf közti váltás miatt 1576-ban bekövetkezett
mozgást nem annyira átalakításnak, hanem sokkal inkább az elit előtt álló lehetőségek
kibővülésének kell tartanunk. A kényszer hatására bekövetkező, igazán nagy horderejű
és döntő változások 1581 tavaszán, Báthory Kristóf uralkodásának végén kezdődtek. A
haldokló vajda elérte öccsénél, hogy utódjának fiát, a kiskorú Zsigmondot tegyék meg,
ugyancsak vajdai címmel. Mivel biztosítani akarta fia hatalmát, életének utolsó heteiben
teljes létszámra töltötte fel a tanácsot, és egy sor politikust – szokás szerint rokonokat és
régi híveket – emelt kulcspozícióba. Ennek megfelelően a kormányzati rendszer csúcsán
drasztikus változás következett be, a már 1578-ban hatalomra jutó Gálffy János mellé hat
új politikus érkezett: hárman, ifjabb Báthory István, Bocskai István, Csáky Dénes, az
uralkodó közeli rokonai, hárman pedig, Apafi István, Kovacsóczy Farkas, Sombory László érdemeik, tisztségeik révén már régóta rászolgáltak erre az előléptetésre. Hatalomra
kerülésükkel, illetve a régi vezetők halálával megüresedett pozíciók újbóli betöltésével a
politikai és katonai vezetés nagy részét megmozgató, mélyre hatoló változások kezdődtek, amelyek egy merőben új fejezetet nyitottak az erdélyi politikai elit életében.
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„…csak induljunk tractában”. Diplomáciai írásbeliség
és protokoll az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolataiban1

A

kora újkorral foglalkozó magyar történészek nagy részének kutatómunkáját több
vonatkozásban akadályozza, nehezíti az, hogy az erdélyi fejedelemség XVI–XVII.
századi külügyi szervezete és annak működése majdnem teljesen tisztázatlan
mind a magyar, mind a román, mind a szász (német) szakirodalomban. Jellemző a helyzetre, hogy pl. Trócsányi Zsolt Erdély központi kormányzatát bemutató alapvető könyvének2 438 oldalán összesen 25 sort szentel a fejedelmi kancellária külügyi hatáskörének
ismertetésére. A külügyeket persze Erdélyben is a kor általános gyakorlatának megfelelően maga a fejedelem irányította, de nem egyedül, hanem legbizalmasabb embereinek
és bizonyos adminisztratív apparátusnak a segítségével. Báthory Zsigmond, Bethlen Gábor vagy a két Rákóczi György külpolitikája még foglalkoztatta a XIX. századi magyar
történészeket – főként Szilágyi Sándort és nemzedékét –, de hogy ebben a tekintetben
kik voltak a fejedelmek munkatársai, milyen volt és hogyan működött a külügyi ügyintézés, az még máig is felderítésre vár.
Az Erdélyi Fejedelemség külügyi szervezetével és szolgálatával kapcsolatos megválaszolásra váró kérdések között3 – ezúttal a keleti diplomáciája vonatkozásában – jelentős
helyet foglal el a követségek, küldöttségek problematikája.
Az egyfelől Erdély, másfelől Moldva, Havasalföld, illetve a Porta közötti kapcsolatok
leglényegesebb intézményének a követség számított. Amíg a „posták”, a küldöttek legfőbb feladata az információk minél gyorsabb megszerzése volt, a követségek a politikai és
gazdasági élet alapvető kérdéseire keresték a megoldást. A „posták” és küldöttek szinte
hetenkénti rendszerességgel közlekedtek a három ország fejedelmi, illetve vajdai udvarai
között. A követségek küldésére azonban jóval ritkábban, különleges alkalmakként került
sor, hosszas, alapos és aprólékos előkészítő munka után. Ez a megmaradt írott források
összetételében is tükröződik. A „posták” és küldöttek általában a rájuk bízott levelek
mellett egyetlen iratot vittek magukkal, legtöbbször önmaguk, hitelességük igazolására,
s a továbbiakban inkább a szóbeliség nyújtotta biztonságra hagyatkoztak a bizalmas információk átadásakor. A követségek esetében, amennyire az lehetséges volt, a találkozás
minden pillanatát már jóval előtte, minden részletre kiterjedően, írásban szabályozták.
Az előkészítés az Erdélyi Fejedelemség esetében azzal kezdődött, hogy a fejedelem és
leghűségesebb híveinek szűk köre számba vette a tárgyalásra váró kérdéseket. Ezt követte azoknak a személyeknek a kiválasztása, akik leghatékonyabban képviselhették a fejedelemséget a tárgyalásokon. A követség élére a fejedelem a kormányzat egyik magas rangú tisztségviselőjét, a politikai élet elismert személyiségét nevezte ki, hogy e gesztussal
növelje a követség jelentőségét a fogadó fél szemében. Noha a külpolitika irányítása teljes
egészében a fejedelem hatáskörébe tartozott, jelentős kérdésekben ő mégis tanácsot kért
a fejedelmi tanácstól vagy legalábbis annak egyes tagjaitól. E tanácskozásra legtöbbször
az országgyűlések idején került sor, de az is gyakran előfordult, hogy a fejedelem sietség1
2
3

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
Trócsányi 1980.
A kutatásban további kiindulópontként szolgálhat Bíró Vencel: Erdély követei a Portán (Kv.
1921) című műve, illetve Benda Kálmán írása: Diplomáciai szervezet és diplomaták Erdélyben Bethlen Gábor korában. In: Uő: A nemzeti hivatástudat nyomában. Bp. 2004. 197–203.
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gel, írásban kérte a véleményét (censura) azoknak a tanácstagoknak, akik nem lehettek
jelen a diétán. Ilyen alkalmakkor felszólító levelében bemutatta a megtárgyalásra váró
kérdést, néha másolatokat küldött az ezzel kapcsolatos iratokról (adott esetben például a
külföldi követ által hozott levelet vagy az állandó portai ügyvivő jelentését). Az így megfogalmazott írásbeli vélemények képezték aztán a fejedelmi döntések alapját.4 E gyakorlatnak köszönhetően a döntések alapjául szolgáló votumok alakjában a kutatók rendelkezésére áll egy, a külkapcsolatok szempontjából rendkívül lényeges forráscsoport, melynek segítségével betekintést nyerhetünk a külpolitikai döntéshozás mechanizmusába.
Ezek vizsgálata azonban egyelőre jövendőbeli kutatások tárgyát képezi. A fentebbi állítások fokozottan érvényesek Erdélynek Moldvával és Havasalfölddel való kapcsolatára.5
A követség előkészítésének következő lépéseként a kancelláriában elkészítették azokat az iratokat, amelyeket a küldötteknek magukkal kellett vinniük. Ezeknek száma lehetett kisebb vagy nagyobb, de nem hiányozhatott közülük a fejedelemnek a szomszéd
uralkodóhoz írott levele, melyben megnevezte a tárgyalások tervezett témáját vagy témáit, és a követség vezetőjének adott részletes utasítás (instructio), mely pontosan és aprólékosan előírta a követség tagjainak, hogy melyek azok a határok, ameddig a tárgyalások
során elmehetnek.6 Amennyiben csak a nyomtatásban megjelent forrásanyagra támaszkodunk, arra a téves következtetésre juthatunk, hogy csupán Erdélyben volt az szokás,
hogy a küldöttség írásos instrukcióval indult útnak. Valójában Moldvában és Havasalföldön sem volt ez másképpen, csupán az ottani régi levéltári anyag nagymértékű pusztulása következtében nagyon kevés hasonló okmány maradt meg a mai napig. Ezek közül
meg kell említenünk az erdélyi fejedelemmel folytatott tárgyalások alkalmából a Matei
Basarab havasalföldi vajda által 1637-ben Sava logofătnek, illetve Şerban Cantacuzino
havasalföldi vajda által 1687-ben Pârvul Cantacuzino logofătnek adott instrukciót.7
A fejedelem nevében írt javaslat szövegét igen nagy körültekintéssel állították össze
és szerkesztették meg. Először a secretarius letisztázta a kérdés szakértője által írott fogalmazványt, ami után tökéletesítették a szöveget, amelyet ismét lemásoltak. Amennyiben a
vázlat ismét annak kezéhez jutott, aki azt korábban elkészítette, az továbbra is rendelkezett vele, ha akarta, akár meg is semmisíthette. Általában azonban a piszkozat is a fejedelmi secretariusnál maradt, és a különböző letisztázott változatokkal együtt megőrzésre a
titkos levéltárba került. Egyetlen külpolitikai jellegű okiratot sem küldhettek el anélkül,
hogy annak letisztázott másolatát ne őrizték volna meg.8 Fontosnak tartották a formulák,
intitulatiok, a különböző iratfajtákban megszokott címek pontos használatát. Amennyiben valaki eltért ezektől, vagy hibázott alkalmazásukban, az megbotránkoztatta kortársait, aminek nemegyszer írásban is hangot adtak.9 A szerkesztésbeli igényesség nagyon
fontos volt a román vagy a török nyelvből történő fordítások esetében is. 1655-ben például Harsányi Jakab felhívta II. Rákóczi György figyelmét arra, hogy a Romoz János által
írt török levél „gyermeteg stílusú”, és ezért javasolja, hogy máskor Majtényi András török

4
5
6
7
8
9

150

Trócsányi 1980. 46.
Uo. 117–120; Andea, Susana: Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice
(1656–1688). Cluj-Napoca 1996. passim.
Vö. EOE XIII. 201–204, XIV. 236–246; Török-magyarkori államokmánytár. Kiad. Szilády Áron
és Szilágyi Sándor. (a továbbiakban: TMÁOkm) III. Pest, 1870. 86–91, 142–153.
MOL, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak, F 12, Lymbus, fasc. 4. V. 10/32. és 34;
MOL, P 659, Teleki család marosvásárhelyi levéltára, Missiles, fasc. 19. 659/30.
Veress, Andrei (kiad.): Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti.
X. Buc. 1938. 45.
Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651–1686. évekről. Közli Tóth Ernő. TTár 1902. 572. (A
továbbiakban: Nemes János naplója)
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deák ellenőrizze a munkáját.10 II. Rákóczi György hasonlóan igényes volt a havasalföldi
kancelláriával szemben is. Constantin Şerban havasalföldi vajda 1655-ben e kérdésben a
következőket válaszolta az erdélyi fejedelemnek: „kézírásunk hogy nem tetszik Nagyságodnak, mi csodáljuk, mert az Nagyságod adta compositio szerint van az is. Mi mindazonáltal azon tenor szerint magyarul írjuk le s Nagyságodnak kiküldeni el nem mulatjuk.”11
A követség előkészítésének más mozzanatai is voltak. Mai szóhasználattal élve, a küldöttség vezetője pontos forgatókönyvet kapott a kezébe. Például a Portára menő főkövetnek leírták, hogy miként kell a szultánt vagy a nagyvezért köszöntenie, vagy hogy mit
mondjon, amikor átadja a fejedelemség évi adóját. Ugyancsak írásban szabályozták, hogy
a szultánnál vagy a nagyvezérnél való audiencia alkalmával mennyi pénzt, illetve milyen
drága ajándékokat illik adni a főhivatalnokoktól kezdve a pasákon, szolgákon át az alacsonyabb rangú tisztségviselőkig, illetve milyen szavakkal szokták a császárt vagy a fővezért köszönteni, hogyan kell adó vagy levél bemutatásakor szólni.12 Végül a követség vezetőjének, a főkövetnek átnyújtották azt az iratot, mely felsorolta a tárgyalásra váró kérdésekkel kapcsolatos erdélyi javaslatokat, megjelölve, hogy az okmány latin, magyar vagy
román nyelvű volt-e. Az is előfordult, hogy „előregyártott”, konkrét név nélküli, különböző kategóriájú címzetteknek („vezér passáknak”, „uraknak”) szóló leveleket is vittek
magukkal,13 melyeket aztán szükség szerint hasznosíthattak a Portán. E feljegyzésekből
kiderül, hogy az államközi megállapodások szövegét latinul vagy mindkét fél nyelvén
állították-e ki.14 Ekképpen egy követjárás irattára meglehetősen vaskos volt. Például az
1638 októberében útnak induló követség tizennyolcféle kérdéskörre vonatkozó iratanyagot vitt magával.15 Általában a fejedelem pontosan megszabta, hogy a tárgyalások során
miben engedhetnek és mi kerüljön a végül kiállításra kerülő okmány szövegébe.16
Miként a politikai kapcsolattartás írásbeli formájának megvolt a hosszú évtizedek
alatt kialakult, pontosan szabályozott gyakorlata, azonképpen a küldöttségjárásnak is a
maga „koreográfiája”. Egyazon időben különböző változatok – ünnepélyesebbek és hétköznapibbak – voltak, melyekkel a fogadó fél kifejezhette, hogy számára mely követség
volt kedvesebb vagy fontosabb. Ezek a formák általában azonosak Európa keleti és nyugati felében, de Erdély, Moldva és Havasalföld esetében felismerhető a Porta diplomáciai
protokolljának a hatása, mely a keleti világra jellemző túlzásokban és sokszínűségben
nyilvánul meg. A követség jelentőségét a benne részt vevők rangja, száma és pompája
fejezte ki. Ezáltal emlékezetessé akarták tenni küldöttségüket például a vendéglátó ország fejedelmi székhelyének egyszerű lakosai szemében is.
A küldöttségek létszáma fontosságuktól függően igen változó volt. Mind a lengyel
király, mind pedig a temesvári pasa követségének, amely 1632-ben 14 lóval a gyulafehérvári udvarba érkezett, két magas rangú tagja volt.17 A Habsburg uralkodó küldöttsége,
melyet a magyar kancellár vezetett és tagjai között magas rangú magyarországi tisztség10 Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomáciai összeköttetései történetéhez.
Közli Szilágyi Sándor. TTár 1889. 672.
11 Erdély és az északkeleti háború. Kiad. Szilágyi Sándor. I. Bp. 1890. 415.
12 Adatok Váradi Gyulai István portai követségéhez. Közli Domján István. TTár 1894. 515–518.
13 Bethlen Gábor fejedelem politikai levelezése. Közli Szabó Károly. TTár 1880. 724–725.
14 Levelek és acták I. Rákóczy György és a porta diplomáciai összeköttetéseinek történetéhez.
Szalánczi István kapitiha 1632–1633. Közli Szilágyi Sándor. TTár 1883. 704. (a továbbiakban:
Levelek és akták); TMÁOkm III. Pest, 1870. 20 – 21.
15 Uo.
16 Okmánytár I. Rákóczy György svéd és francia szövetkezéseinek történetéhez. Szerk. Szilágyi
Sándor. (MHHD XXI.) Bp. 1873. 437–439.
17 Naplókönyv 1632-ből. Közli Abafi Lajos. TTár 1883. 535. (A továbbiakban: Naplókönyv)
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viselők voltak, 110 lóval, két hintóval, két kocsival és egy társzekérrel haladt el a gyulafehérvári fejedelmi udvarnál összegyűlt tömeg előtt.18 Még népesebb volt Matei Basarab
1651-es küldöttsége, melyet Socol Cornăţeanu, a vajda rokona és Havasalföld egyik leggazdagabb bojárja vezetett a fiatal bojárok egész seregének élén, s melynek célja leánykérés volt. E követség 110 embert és 171 lovat számlált.19
Természetesen egy ilyen népes delegáció érkezését illett időben jelezni, nemcsak az
elszállásolás megoldása céljából, hanem az ünnepélyes bevonulás megszervezése miatt
is.20 A bevonulás pompája a külvilág szemében a tisztelet mértékét fejezte ki. A török
protokoll, mely igen sokat adott a külsőségekre, a császár bevonulását például úgy szervezte meg, mint egy lenyűgöző előadást. Íme a spektákulum korabeli leírása: „Jött bé a
császár igen nagy solemnitással a táborból, elöl jövén a kajmakám, egy zászlóalja tatár,
utána ugyanaz ő daliái párduc- és tigrisbőrösön, kopjáson. Azok után a puskások, utánok
ezeknek hadnagyai zászlósokkal együtt, utánok az udvari népek, fő emberek szolgái.
Ezek között Sobán Capi aga is öt fiaival, utánok dobosi, síposi és trombitási. Utánok hét
pajzsos vezeték. Azok után a Kihaja az kajmakám ifjaival együtt merő páncélosok, dzsidások, szerszámos lovakon mindegyik. Ezek után az ifjú vezér Musaip daliái kopjáson,
párduc- és tigrisbőrösön, utánok hadnagyai igen tollason. Utánok a puskások, utánok
ezeknek is hadnagyai zá[szló]jokkal együtt igen tollason. Azok után az udvara népe agái
a chijával együtt. Ezek után hét pajzsos vezeték lovai pajzsoson, fancsikosan, tigris- és
párducbőrösök, egyszőrűek mind hetek. Ezek után a janicsár aga janicsáraival együtt,
utána a főbasa több hadi néppel együtt. Utánok a csauszok, utánok a kapucsiak és kadiak,
utánok az Nakim a Mahumet maradékaival. Azok után a két Seraskier, utánok a két
divánból való vezérek, utánok a Mufti a kajmakámmal. Ezek után a császár vezetéki. Első
rendben 44, azután 30 igen szép szerszámoson, utánok a lovászmesteri. Ezek után kilenc
aranyas készületű köves, gyöngyös, szerszámos vezeték. Ezek után maga a császár, két
felől mellette 24 kengyelfutó, utána a csivadár és fegyverhordozója, utánok az ifjai, dobosi, síposi és trombitási.”21
Az erdélyi, moldvai és havasalföldi fejedelmi udvarok természetesen látványosságban
nem versenyezhettek a konstantinápolyi szultáni udvarral, de az itteni protokoll-előírások is rendelkeztek arról, hogy miként kell a követségeket jelentőségüknek és rangjuknak
megfelelő külsőségek között bevezetni a fejedelmi székhelyre. Még a szinte mindennaposnak számító egy-két fős küldöttségek bevonulásának is megvoltak a protokolláris
előírásai. Például 1632. május elsején a gyulafehérvári udvarmester a következőket jegyezte fel a regisztrumába: „Mentek az [udvari] ifjak és az udvari katonák közül is egynéhányan az havasalföldi vajda urunkhoz [küldött] két követ eleibe.”22 Akkor azonban,
amikor 1632-ben Gyulafehérvárra érkezett a Habsburg király követe, I. Rákóczi György
Bethlen István grófot, Kovacsóczy István kancellárt, valamint Macskási Ferencet, a fejedelmi testőrség parancsnokhelyettesét küldte kétszáz lovas élén és „egy varrott veres bársony szekérrel”. Az udvarmester csupán azt jegyezte fel, hogy Gyulafehérvárra érkezésükkor „nagy tisztelettel fogadták őket”.23

18 Uo. 533.
19 Herceg Rákóczy Zsigmond levelezése. Közli Szilágyi Sándor. TTár. 1891. 212; A két Rákóczy
György fejedelem családi levelezése. Szerk. Szilágyi Sándor. (MHHD XXIV.) Bp. 1875. 437–
438; Stoicescu, Nicolae: Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. sec.
XIV–XVII. Buc. 1971. 161–163.
20 Naplókönyv 525.
21 Nemes János naplója 397–398.
22 Naplókönyv 525.
23 Uo. 533.

152

EME

„…csak induljunk tractában”. Diplomáciai írásbeliség és protokoll az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolataiban

Azt, hogy a valóságban az erdélyi illem szerint mit is jelenthetett ez a kijelentés, elképzelhetjük, ha megismerjük annak a török küldöttségnek a fogadásáról készült leírást,
amelyik II. Apafi Mihály beiktatására érkezett.24 Az Erdélybe érkezett küldöttséget a kifejezetten e célból felkért székely hadak vezették Rozsnyótól Brassóig, ahol is nagy pompával és díszsortűzzel fogadták őket. Ott már Gyerőfi György, Kolozs megye főispánja, a
fejedelem képviselője várta őket, aki a fejedelmi hintóval jelent meg, hogy ezzel folytassa
útját a küldöttség. A fejedelmi székhelyre való bevonuláshoz a kíséret Váradjánál állt
össze. Ettől kezdődően Gyulafehérvárig az út egyik oldalán a székely, másik oldalán a
vármegyei katonaság állott, és a török küldöttséget marosszéki csapatok vezették. A
szemtanú az ott részt vevő katonák létszámát 10–20 000 főre becsülte.
A követ a menet közepén, a fejedelmi két ablakos hintóban Gyerőfi György és Nagy
István között foglalt helyet. A hintó előtt egy török lépdelt, aki a gyermek-fejedelemnek
ajándékba hozott lovat vezette, több török társaságában. A hintót lovas és gyalogos törökök követték, akik a Portáról küldött fejedelmi jelvényeket: a kardot, a süveget és tollat a
tollszárral, a jogart és a zászlót hozták. A találkozásra kijelölt sátorhoz a várból érkező
küldöttség élén az erdélyi mezei hadak katonái, majd a karabélyosok vonultak. Őket három párducbőrbe bújtatott és három zászlós apród követte. Ezután következtek a lovászmesterek, akik az öreg fejedelem lovait vezették, és négy szintén párducbőrbe bújtatott
apród a trombitásokkal, sípolókkal és dobosokkal együtt. Ezeket követték az ország, a
fejedelem, az udvar és a törökök zászlait hordozó urak. A fiatal fejedelem hintója előtt
tanácsurak, regalisták, főtisztségviselők vonultak és a hintó mellett gyalogos nemesek
vezették a fejedelem lovait. A menetet lovas apródok és úgynevezett zászlósok, valamint
dragonyos katonák zárták. A várba visszatérő menetnek körülbelül ugyanolyan szerkezete volt, mint a fogadáskor, csupán kibővült a párduc-, tigris- és oroszlánbőrbe öltöztetett udvaroncokkal, a páncélt viselő és színes zászlókat vivő kővári nemesekkel, a zöld
egyenruhás kővári puskásokkal és német lovasokkal. Ekkor a fejedelmi jelvényeket már
erdélyi urak vitték.
A követségfogadások elengedhetetlen tartozéka volt a lakoma. Nem volt ez másképpen Gyulafehérváron sem. Ezúttal a fejedelem a török követet a palota „bokályos háza”
melletti teremben fogadta, melynek falai be voltak vonva „igen szép királyi bagariara
nyomtatott velencei aranyos kárpittal”. A négy asztalnál felszolgált étkezésen a két Apafi
fejedelmen és a török vendégeken kívül részt vettek az udvarbeli főméltóságúak és előkelőségek. Eközben „az ágyúkkal, kiket az kis ajtó elé vontattak és az német gyalogok igen
igen gyakran lőttek”.25
Jóval csendesebb körülmények között zajlott le 1632-ben a Habsburg uralkodó küldötteinek tiszteletére tartott lakoma. Miután a követség tagjai barátságosan elbeszélgettek az udvarbeli emberekkel, a magyarországi urakat I. Rákóczi György vacsorára invitálta, melyet – az udvarmester feljegyzései szerint – „az kertben” szolgáltak fel.26
Ahogyan az Szalánczy István 1633-as bukaresti fogadtatásának leírásából kiderül,
Havasalföldön is az erdélyihez hasonlóan fogadták a külföldi küldöttségeket. Matei Basarab vajda Szalánczy fogadtatására fél mérfölddel a főváros elé küldte a gyalogok főkapitányát huszonöt lovassal együtt, hogy ők vezessék be Szalánczyt Bukarestbe. Egy „jó tarack lövésnyire”, a főfegyverhordozó vezetésével százötven lovas várta a vajdai udvarból,
akik „igen nagy becsülettel” vezették Radu vajda monostorába, ahová szállását rendelték.
24 Nemes János naplója. TTár 1903. 90–91; Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI–XVIII.
századokból. III. Czegei Vass György és Vass László naplói, 1659–1739. Közli Nagy Gyula.
(MHHS XXXV.) Bp. 1896. 38–42.
25 Uo. 42.
26 Naplókönyv 537.
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Fogadására, melyre „az divánházban, az boérok praesentiájában” került sor, a vajda saját
hintaját küldte érte. Ott, a dívánban átadta I. Rákóczi György köszöntését és levelét. A
hivatalos formaságok lezárása után a vajda „onnat belső házába” vezette, ahol négyszemközt, feltehetően románul beszéltek a Rákóczi levelében foglaltakról.27
A tárgyalásokra a küldöttség fogadásával kapcsolatos ceremóniát követő napon került sor. Amint az az 1632-es udvarmesteri naplóból kiderül, I. Rákóczi György a követségeket általában a reggeli istentisztelet után fogadta.28 A kihallgatás azzal kezdődött,
hogy a küldöttség bemutatta megbízóleveleit és az okiratokat, illetve az értékes és különleges ajándékokat, melyek mind a kötelező udvariasságot fejezték ki. Ezek az ajándékok
a legkülönbözőbbek lehettek. Például 1632-ben a havasalföldi vajda küldötte két vég vont
aranyat, egy kék festett lovat gazdagon aranyozott lószerszámmal, egy aranyszálakkal
hímzett nyeregtakarót, valamint egy lószerszám nélküli kantáros pejlovat adott a fejedelemnek.29 Ugyanezen évben a török követ egy pejlovat és három festett agarat vitt ajándékba Rákóczinak.30 1652-ben Udrişte Năsturel, Matei Basarab küldötte két török lovat
vitt lószerszámmal, melyek közül az egyik „szeplős” volt, valamint egy pejjel is meglepte
II. Rákóczi György fejedelmet. A hétéves trónörökös is kapott egy felszerszámozott fekete török lovat és „egy tollas botot a nyeregfőbe”. A fejedelemasszonyt ez alkalommal egy
darab karmazsinszín aranyos kanavásszal és egy skarlát szoknyával lepték meg.31 Az illem azt kívánta, hogy a kapott ajándékokat hasonlókkal viszonozzák, és hogy – biztonsági okokból is – távozáskor a küldöttséget egy jó darabon, nemritkán egészen az ország
határáig elkísérjék. A fentebb többször is említett 1632-es magyarországi küldöttség jelesebb tagjai távozásukkor egy-egy szép fekete lovat és két aranykupát kaptak a fejedelemtől.32 A lengyel követet, aki hazafelé tartott Gyulafehérvárról az Erdélyi-szigethegység
erdőin át vezető veszélyes úton a fejedelem parancsára udvari katonákból álló menet kísérte Váradig.33
Moldva és Havasalföld magyar nyelvű írásgyakorlata a külkapcsolatok szolgálatában
fejlődött ki, és legfőbb alakítója mindvégig ez is maradt. Ez tette szükségessé, hogy kutatásaim során tisztázzam az államközi írásos kapcsolatok szervezetét, működését és az
ennek kapcsán keletkezett iratfajtákat, azok történeti forrásértékét. A maitól teljesen eltérő körülmények között létrejött irományok helyes értelmezésének megkönnyítését
szolgálja az erdélyi külügyi szervezet, a fejedelmi futári szolgálat, a követségek, diplomáciai tárgyalások, udvari fogadások stb. protokolljának és a diplomáciai írásbeliség gyakorlatának bemutatása. Mindez főképpen az Erdély és a Porta közötti diplomáciai kapcsolatok párhuzamos vizsgálata útján vált lehetségessé.
A követség intézményének a működése, az általa létrehozott iratanyag, a hozzá kapcsolódó szokások vizsgálata, e régi mechanizmusok megismerése elengedhetetlen ahhoz,
hogy a kutatók elkerülhessék ezeknek a maitól annyira különböző körülmények között
létrejött iratoknak a történelmietlen értelmezését. A fentebb tárgyalt kérdések tisztázása
is hozzájárulhat az Erdélyi Fejedelemség külügyi szervezete keleti diplomáciájának, elsősorban Moldvával és Havasalfölddel kapcsolatos működésének a jobb megértéséhez.
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Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha
Bethlen Gábor erdélyi udvarában

A

történeti kutatás új területe az udvar és udvartartás, amihez csatlakozva az erdélyivel foglalkoztam, illetőleg még pontosabban az utazó udvarral, vagyis azzal,
amely Kolozsvár városában (és a többi városban is) alkalmanként megjelent.
Most Bethlen Gábor udvartartásának egy vékony szeletét, a konyhai személyzetet szeretném bemutatni. Elöljáróban néhány dolgot mindenképpen tisztázni kell: az utazó udvartartás nem azonos a gyulafehérvárival, valamint különböző volt az itteni udvartartás
mérete, nagysága, attól függően, mikor mi volt az udvar itt tartózkodásának oka. Miután
a fejedelmi udvar, illetve az ott működő konyhamesterek számadásai ebből a korszakból
nem maradtak fenn, felbecsülhetetlenek a városok (Kolozsvár, Beszterce) számadáskönyveiben megőrződött részletes feljegyzések.
1617. nov. 2-án Tummes Lang kolozsvári sáfárpolgár a következő alapanyagokat jegyezte fel, melyekből a fejedelem asztala(i)ra készültek az ételek: több mint 58 kg „tehénhús”, 1 darab juh húsának ¾ része, 3 darab ökörnyelv, 2 kappan, 3 lúd, 6 tyúk, 1 tehén bele
(gyomra), 3 disznóláb, 1 borjú húsának negyede, borjúláb és -fej, disznóhús (3 disznóláb
is), 4,5 kg csuka, 3 kg retek, valamint májas és kolbász.1 A tanulmányban arra keresem a
választ, hogy kik voltak azok, akik az 1613 októbere és 1629 novembere közötti időszakban a fejedelmi konyha személyzetéhez tartoztak, hányra asztalra főzött ez a konyhaszemélyzet, mit tálaltak az asztalokra.
A konyhamester irányítása alatt egy nagyon sokszínű csoport látta el a fejedelmi udvartartásban rá rótt feladatokat: az étkezési alapanyagok előkészítését, valamint feldolgozását.2 Benda Borbála szerint az erdélyi fejedelmeknek két konyhamestere volt egyszerre.
A konyha személyzete (vagyis a szakácsok, a konyhasáfár, szakácsok és konyhaajtónállók) neki(k) voltak alárendelve. Benda szerint a konyhamester legfontosabb feladata a
konyhán felhasznált élelmiszer számontartása lehetett.3 Bethlen Gábor udvari rendtartásának 3. pontja értelmében tehát: „kik főzik, kinek kezek által administráltatik, étkeink
feladásában konyhamesterünk micsoda hűséggel viseli magát”.4 1622/23-ban mindenképpen fontos lett a konyhai fegyelemre jobban odafigyelni, hiszen Bethlen szerint: „sok
fogyatkozást láttunk eddig dolgaiban [konyhamesterében], sőt az alatta valók sem félnek
semmit tőle”.5 A konyhamester feladatai közé tartozott eszerint az asztali rendtartás pontos követése, a konyhán a rendre és tisztaságra kellett ügyelnie, valamint arra is, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a konyhára.6 A konyhamester és a konyhasáfár feladatáról
egy később – az 1659. évben – keletkezett asztali rendtartás így ír az uraim asztalára vonatkozólag: „ezen asztalhoz való eszközökre útton is hordasztatássára az konyhamester
1
2
3
4
5
6

ROLKmIg, Kolozsvár város levéltára, Számadáskönyvek (a továbbiakban: KvSzám)
14a/XVIII. 57–58.
Részletes felsorolását l. a tanulmányt követő táblázatban.
Benda Borbála: Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon. Doktori
értekezés, ELTE, Bp. 2004. 58. http://archivum.piar.hu/batthyany/benda/doktori-disszertacio.
pdf (A továbbiakban: Benda 2004.)
Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617–1708. Sajtó alá rendezte Koltai András. Bp. 2001. 69. (A továbbiakban: Koltai 2001.)
Koltai 2001. 70.
Benda 2004. 58.
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viseltessen gondot sáfár és egyéb konyhamester keze alatt levők által, de nevezet szerint
az sáfárral együtt az csatlósok forgódjanak melletek, mindezek elfogássába s minden
egyéb oda való tisztességes gondviselőben, bor, kenyér és eggyib ki fogássában.”7 Ebben
az asztali rendtartásban összesen 18 asztalt említenek, részletezve, hogy melyik kié, eszerint: a fejedelem asztala mellett öt asztal a familiárisok és az udvari iskolához tartozóké
volt, kettő az udvar női oldalához tartozóké, kettő a vár személyzetéé, egy a muzsikusoké,
három az istálló körül forgolódóké, egy az udvari mesterembereké, valamint a konyhaszemélyzetnek két asztal jutott. Az asztalokra a konyhamester mellett tehát az ifjak közül
az asztalnok, valamint a konyhasáfár viselt gondot.
A konyhamesterek közül név szerint is ismerünk hármat mind a királyi könyvekből,
mind pedig a számadáskönyvekből. A feladat részben bizalmi jellegű volt. A konyhamesterek minden fejedelmi benntartózkodáskor szerepelnek a számadáskönyvekben, ugyanakkor a kolozsvári források ritkán említik őket név szerint, ami azt jelenti, hogy tudott
dolog lehetett a városiak számára is, hogy ki töltötte be ezt a tisztséget. 1614-ből ismerjük
Gyulai János nevét.8 A gubernátor kíséretében olvasunk konyhamesteréről (1622-ben
Illiej Péter töltötte be ezt a tisztséget),9 valamint mellette élésmesterről is, a tisztséget
Eőreős Miklós viselte.10 Az ő feladata volt Bethlen István gubernátor udvartartásának
megfelelő ellátása 1621 júniusában. Bethlen Gábor fejedelem udvartartásában 1622 májusában említik a kolozsvári számadáskönyvek név szerint Barcsay Sándort konyhamesterként.11 Ő Barcsay Ákos, a későbbi fejedelem felmenője volt, 1607-ben birtokaira nova
donatiót kapott Rákóczi Zsigmondtól.12 Egy évvel később, 1623 júniusában már Nemes
Tamást13 említik ebben a tisztségben a sáfárpolgárok, a királyi könyvekben pedig 1625ben fordul elő e tisztség viselőjeként.14 Ő 1615-ben már Sepsi-, Kézdi-, Orbai- és
Miklósvárszék főkapitánya volt, később pedig, 1639-ben fejedelmi táblai ülnök lett.15
Tisztsége nem lehet véletlen, hiszen felesége révén rokonságban állt Mikó Ferenccel, aki
1618–19-től aludvarmesterként szolgálta a fejedelmet, majd 1622-től tanácsosi címmel is
rendelkezett.16 Oltszemei Mikó Mihály17 az 1624. márc. 3-án keletkezett források szerint
ugyancsak a konyhamesteri, mellette konyhapraefectusi tisztséget, valamint a főpohárnokit töltötte be.18
Mikó Mihály és Nemes Tamás tehát akár egy időben, egyszerre is betölthette a konyhamesteri tisztséget. Ugyanakkor Mikó Mihály esetében udvari karrierjének lépcsőfoka7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
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ROLKmIg, Kemény család csombordi levéltára XIX. 1600. 1r.
KvSzám 13a/XVIII. 111.
KvSzám 15b/XXII.
KvSzám 15b/IX. 45.
KvSzám 15b/XXII. 100.
Nagy Iván: Magyarország családai. CD-ROM, Arcanum Kiadó, Bp. 1999. (A továbbiakban:
Nagy Iván CD)
Balogh Judit: A székely nemesség kialakulásának folyamata. Kv. 2005. 209. (ETF 254, a továbbiakban: Balogh 2005.) Az udvarhelyszéki ősjobbágytartók között írták össze 1627-ben:
SzOklÚj V. 91. Sepsiszéken volt birtoka Oltszem faluban 1635-ben, ill. Marosszéken Malomfalván.
Nemes de Hiduegh Tamás fejedelmi konyhamester, Bethlen Gábor – Fogaras vára, 1625.
márc. 13. Erdélyi Királyi Könyvek. Szerk. Gyulai Éva. DVD–ROM. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara–Arcanum, Bp. 2005 (a továbbiakban: ErdKirKv DVD) 15. k. 19b–20.
Trócsányi 1980. 360; Nagy Iván CD Felesége Mikó Zsuzsanna.
Trócsányi 1980. 30.
Baróton (Erdővidéken, Sepsiszéken), valamint Oltszemen szerepel jobbágytartóként 1614ben. Balogh 2005. 174, 177.
ErdKirKv DVD 13. k. 48b–49; 1651-ben azonban már özvegyéről, valamint két gyermekéről
szerzünk tudomást. ErdKirKv DVD 1651. 28. k. 390.
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it is láthatjuk a főpohárnoki, konyhapraefectusi (sáfári), majd konyhamesteri tisztségben. Mindketten szolgáikkal együtt már 1617 óta folyamatosan szerepeltek név szerint is
a kolozsvári számadáskönyvekben, bár tisztségük pontos megjelölése nélkül, pusztán nevüket és szolgáik számát említették a sáfárpolgárok.19
Valószínűleg mindketten familiárisként, bizalmi feladatként kapták a konyhamesteri
tisztséget. Hasonlóan Kun Ferenchez, aki 1628-tól volt alkonyhamester, előtte valószínűleg konyhasáfár lehetett.20 A másik lehetséges út a konyhamesteri tisztséghez az udvari
ifjak közül indult, erre példa Aradi Gergelyé, aki Bethlen Gábor udvarában főtálnok volt,
majd a Rákócziak udvarában lett konyhamester.21
A konyhasáfárok nevei Bethlen Gábor uralkodása alatti évekből a már fenn említetteken kívül nem ismeretesek, a számadások általában többes számban beszélnek róluk,
tehát legalább ketten tölthették be a tisztséget. Az is nyilvánvalóvá válik tehát a korábbiak
ismeretében, hogy a konyhamesteri tisztséghez többnyire a sáfárságon át vezetett az út.
A szakácsok közül Tamás mester nevét említik legtöbbször a számadáskönyvekben,
aki azonos lehet Krasznay Tamással.22 Róla tudjuk, hogy 1624-ig szolgálhatta a fejedelmet, hiszen ekkor már csak özvegyét említik.23 Mellette jó néhányszor szerepel Szakács
István is, akinek a vezetéknevét sajnos nem ismerjük, így előfordulhat, hogy Bethlen
Gábor uralkodása alatt több István nevű szakács is működött Gyulafehérváron.24 Olyanra is volt példa 1619 folyamán, hogy Kolozsvár városától kérte kölcsön – vélhetően – a
városi szakácsmestert: „Értjük, hogy kegyelmeteknek volna egy István mester nevő szakácsa, mellyinek szolgálattja mostani előttünk álló szükséges dolgunkra kévántatván.
Hadgyuk és parancsoljuk serio, ez levelünk látván mingyárást külgyétek ide Fejérvárra.”25
A jó szakács keresett és megbecsült volt a fejedelmi udvarban is: később Mihály mester
nevét említették többször is a számadások. Bertalan-Karkay Márton fejedelmi szakácsot
1617. ápr. 26-án nemesítette meg a fejedelem és adományozott neki címert.26 Ő lehetett
az, akit Mihály mesterként említett a fejedelem Csúti Gáspár aludvarmester számára készített udvari rendtartásában, vagyis csak neki volt szabad három tál étkecskét házához
vinni.27
A főszakács alá beosztott szakácsok számát 3–16 fő között rögzítették a városi források, a szakácsokkal együtt többnyire a szolgáikat meg esetenként az inasokat is beszámították. A szakácsok között kell megemlítenünk azokat is, akik már specializálódtak,28
közülük a kolozsvári számadáskönyvek a sültekért felelős sültmestert, valamint a tésztamívest említették, aki a pástétomokért és más főtt tésztákért felelt. A sültmester pl. 1622
májusában tartózkodott a fejedelmi kísérettel a városban, Tésztamíves György neve pe19 1617 – KvSzám 14a/XVIII. 53–93.
20 ErdKirKv DVD 17. k. 68–68a.
21 Aradi Gergely fejedelmi konyhamester. ErdKirKv DVD 18. k. 78b–79. oldal; 1631 – KvSzám
18b/III. 71.
22 A Gyulafehérvári Érseki Levéltárban: 1613. nov. 28-i conventio Krasznay Tamás főszakácsmesterrel.
23 1624. aug. 15. Gyulafehérvár: Az erdélyi káptalan requisitorai tanúsítják, hogy Szabó Dániel
lánya, Judit, néhai Krasznai Szakács Tamás özvegye protestált lengyelkiri Páris Pál azon tette
ellen, hogy Gyulafehérvárott a Várkapu utcában, a Szent Mihály-templom papja háza mellett
lévő házát-telkét hatalmaskodva elfoglalta. Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérváron. Bp. 1895. 251.
24 1620. ápr. 4. „Jutának Urunk szakácsi Fejérvárról, Zakáczi István és Zakáczi János feleségestől,
gyermekestől Cassára költözvén.” KvSzám 15a/XXII. 39.
25 ROLKmIg, Kolozsvár város Levéltára, Fasciculi III. 209. (A továbbiakban: KvLvt Fasc.)
26 ErdKirKv DVD 11. k. 238b–239b.
27 Koltai 2001. 71.
28 Benda 2004. 68.
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dig 1617-ben fordult elő a számadásokban. 1626-tól a fejedelemasszony szakácsai is a
kíséret tagjai lettek. A szakácsinasok száma a Kolozsváron tartózkodó fejedelmi konyhán
általában 4–6 fő volt, 1626-ban pedig név szerint Battiáni Mihály főszakács-inast említették.29 Mellettük 2–3 sütő látta el a fejedelmi asztalra kerülő kenyér- és cipósütés feladatát az udvarban. Az ezüsttál-mosók száma maximum 2 fő volt, mellettük borstörők tartoztak még a konyhaszemélyzethez. A konyhaajtónállók száma 2–5 fő között váltakozott,30 a konyhaszekérre pedig legalább 2 darabont vigyázott.
Mellettük a konyha személyzetével együtt, de tőlük mégis elkülönítve kell a borsolókat
megemlítenünk. A Bethlen Gábor által készített rendtartás a pohárnok és bortöltők mellett említette a borsolót is,31 vagyis a tisztség betöltője – ahogy Benda Borbála szerint az
a magyar főúri udvarokban az inasok közül került ki32 – az erdélyi fejedelmi udvarban az
udvari ifjak csoportjába tartozott, és csak a szűk értelemben vett munkája kötötte a konyhához. 1623-ban és azt megelőzően Teke Sándort ismerjük a fejedelem borsolójaként,
aki az 1623-as hadjárat idején elesett.33
Ha a fejedelem és kísérete a városban tartózkodott, akkor a városnak kellett a fejedelmi udvartartást élelmiszerrel vagy azok alapanyagaival ellátni, a város 1561. és 1564. évi
statutumai szellemében ez három napra vonatkozott.34 A fejedelmi szálláshelyként szolgáló ház konyhájában vagy pedig egy erre a célra ideiglenesen felépülő konyhában főztek
a szakácsok. Az alapanyagok mennyisége megszabta a belőlük előállítható ételek menynyiségét, evvel kapcsolatban azonban Bethlen Gábor Kolozsvár városához 1619. ápr.
4-én írott levelében – mely a francia követ ellátásáról szól ugyan – igen kritikusan fogalmazott: „(várostoknak böcsülletit és a magunk méltóságát szemetek előtt viselvén) oly
gondot viselljetek, hogy nem tíz avagy tizenhat tál étkett készítsetek ebédre és vacsorájára, mint minekünk szoktatok készítettni, hanem mindenféle szép eledelekre, borjúra,
bárányra, szép halakra, kappanokra és egyébféle szép élésre mentől bővebben gondot
viselvén úgy igyekezzék a követnek gazdálkodni.”35 A bevezetőben felsorolt, a fejedelmi
konyhára szánt élelmiszerek kiadásakor a sáfárpolgár megjegyzéseket is fűzött felhasználásukra vonatkozólag, például: „tésztaműhöz”, vagy „levet csináltak alá, kukrejtnek, törött léhez, rántva, salátának”. A megjegyzések között szerepelt az is, hogy mindezt két
asztalra adták ki, tehát 24 főt semmiképpen nem haladhatott meg az ebéden részt vevők
száma, a szám ennél csak alacsonyabb lehetett. A húsok és az egyéb hozzávalók alapján a
következő ételek tálalódtak a fejedelmi asztalra a fent említett napon ebédre: káposztás
hús (benne marhahús és lúd), ökörnyelv gyümölcsös lével vagy tormával, disznóláb tormával, tehénbél törött lére, borjúláb vajban rántva, borjúfő saláta, disznóhús fekete lével,
kappan sütve gyümölcsös lével, marhahús pecsenyéből kukrejt, juhhús tárkonyosan (sózott tárkonnyal), marhahús törött lével, borjúláb rántva zsuffával, kolbász, májas, káposztasaláta, kása, végezetül pedig béles körtével töltve, valamint „retket, szőlőt, körtvélt,
mogyorót két asztalra valót”, gesztenye, sajt, alma. A két asztalra összesen 90 cipót tálaltak fel az ebéd során, az ételek levének sűrítéséhez ezenkívül még 15 cipó belét használták fel.36

29
30
31
32
33

KvSzám 17b/VIII. 94.
Bethlen Gábor 10 gyalogot rendelt a konyhaajtó őrizetére Gyulafehérvárott. Koltai 2001. 71.
Koltai 2001. 73.
Benda 2004. 81.
Kemény János: Önéletírása és válogatott levelei. Sajtó alá rendezte V. Windisch Éva. Bp. 1959.
101.
34 JakabKvár II. 188.
35 KvLvt Fasc. III. 215. 1r.
36 KvSzám 14a/XVIII. 57–58.
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Ezekből a fejedelmi asztalra kerülő ételekből kaptak az udvari ifjak is oly módon,
hogy a maradékot újra felmelegítették és tálalták részükre, ahogy azt a későbbi 1622/23.
évi udvari rendtartás is előírta, így az udvarló ifjak és asztalnokok nyolc tál étket, a pohárnokok, bortöltők, borsolók három tál étket kaptak egy-egy étkezésre.37 Az udvar többi tagjának napi kenyér, hús és bor praebendája ismeretes,38 azok elkészítéséről azonban
már nem a fejedelmi konyha személyzete gondoskodott. Az udvar vezető tisztségviselői,
főurak, főispánok természetesen saját konyháikon a saját személyzetükkel készíttették el
mind az ebédjüket, mind a vacsorájukat.
Bethlen Gábor, aki az udvari reprezentációra már uralkodása kezdetétől kiemelt figyelmet fordított, arra is gondolt, hogy kísérete megfelelő szállással és ellátással rendelkezzék, ez a Péchi Simonhoz 1614. febr. 15-én írott leveléből is kitűnik: „Felette kérem
kegyelmedet, az szállásom felől provideáljon, úgy hogy legyen minden jó alkalmatossággal még ebédlő, palota, tanácsház, antecamara, magamnak való házam, annak kamarája,
feleségemnek házai, fűrészdeszkából egy jó öreg konyha.”39 De a fejedelem számára nemcsak a reprezentatív helyszín biztosítása volt fontos, hanem, mint későbbi leveleiből kitűnik a megfelelő szintű szakmai ismeretekkel rendelkező konyhai személyzethez is ragaszkodott, ahogy feleségének írja: „egy fősütőt küldj ki édes szívem, mert elnyomorodom a szegény kenyér miatt; látja Isten, hogy olyan kenyereket adnak néha ennem, hogy
Fejérváratt az kocsisink is szebbet esznek néha.”40 A fejedelem tudta, hogy országának
hírét nemcsak saját udvara és annak személyzete munkáján keresztül ítélik meg, hanem
a városokbeli ellátáson keresztül is, ezért is írta a következőket a kolozsvári főbírónak,
Gellyén Imrének a már említett francia követtel kapcsolatban: „Mivel azért több nevezetes várasink között Colosvárnak a keresztyén országokbann is híre vagyon, intünk benneteket, sőt haggyjuk és parancsolljuk is ez levelünk látván [a francia király követének]
menetelire, excipiálására, szállására, gazdálkodására […] gondot viselljetek.” Hogy az ellátás a követ számára az egész országban megfelelő legyen, a következő levélben már
afelől is intézkedett, hogy „várostoknak szakácsát mingyárást adassad melléje […]
Váradigh […] elmenvén”.41
A konyhaszemélyzet száma 1613–1629 között42
konyhaszakácsok inasok
sáfár (fő) főszakács (fő)
mester (fő)
(fő)
(fő)
Gyulaj János
1614.
Szakács
konyhames2
7
máj.
Tamás
ter
szakácsok és
1615.
sáfárok 14
ápr.
főre
szakácsok és
1615.
sáfárok 4
jún.
főre
Év

sütő (fő)

ajtónálló csatlós tálmosó
(fő)
(fő)
(fő)

2
3
2+2 cipósütő

37 Koltai 2001. 73.
38 1617. nov. 2-án a két étkezésre, vagyis ebédre és vacsorára együtt adták ki a praebendát, így
730 font (262 kg) marhahúst, 537 fehér- és 1338 abrakcipót, összesen 1875 cipót, ami 1 főre 4
cipót számítva mintegy 468 fő élelmezésére volt elég. A húspraebenda nem járt mindenkinek,
akit viszont megilletett, napi 2 fontot kapott. KvSzám 14a/XVIII. 53–93.
39 Bethlen Gábor: Levelek. Válogatta Sebestyén Mihály. Buk. 1980. 61.
40 Uo. 161.
41 KvLvt Fasc. III. 215, 217. – 1619. ápr. 4–5.
42 KvSzám 13a/XVIII, 13b/V, 13b/VIII, 13b/XVIII, 14b/XVIII, 14b/XXI, 15a/X–XI, 15b/IX,
15b/XI, 15b/XXII, 16/XIX, 16/XXI, 16/XXXIV, 16/XXXV, 17b/VIII, 18a/II, 18a/IV, 18b/I.
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Év
1615.
szept.

konyhaszakácsok inasok
sáfár (fő) főszakács (fő)
mester (fő)
(fő)
(fő)
Szakácsok
és konyha
körül forgolódók

1615.
dec.

3

1617.
nov.

konyhamester

1618.
jún.

konyhamester

1618.
okt.

konyhamester

1619.
febr.
1619.
jún.
1619.
aug.

1621.
jún.*
1621.
szept.
1622.
máj.
1623.
jún.
1623.
aug.
1624.
jún.
1625.
nov.

3 fő
2

Tamás mesternek 3 főre

10

Tamás mester,
György
tésztamíves

8

4

? főre

? főre

? főre

3

5 főre

6

2

Szakács
Tamás 5 főre

szakácsok és
sáfárok 4
főre

? főre

6 főre

konyhamester szolgáival
4 főre; élés? fő
1 fő
3+? fő
mester
Eötiös
Miklós
2 konyha? fő
mester
Barcsay Sán- sáfárok 12
Szakács
5 vagy 13
dor konyha- fő, Mikó Tamás, sültszakács
mester
Mihály
mester
Nemes TaSzakács
szakácsok és
más konyhaTamás és
sáfárok 9 főre
mester
szolgái 5 főre
konyhamester, szolgái 6
Szakács
fő; Károli
2
4
Tamás
Boldizsár
élésmester
konyhamester, szolgái 4 szakácsok, sáfárok, inasok 10 főre
főre
konyhamester

Szakács Mihály 2 fő –
Mikó Mihály
Battiani
1626.
konyhasáfárok Mihály főszanov.
mester 3 főre
kácsinas,
Asszonyunk
tésztamívese

2

5

konyhaszekér
mellett
2 fő

2

2 kocsis

2

2

-

2

2 + kemencefűtők 2
főre

2

5

2

2
mosóknak
kocsissal
5 főre

? fő
4

4

2
3

7

2

2

4 mosó,
2 kemencefűtő, 2
borstörő

12

8 fő
16 (szakács
és ajtónálló);
asszonyunk
szakácsai ?
főre

ajtónálló csatlós tálmosó
(fő)
(fő)
(fő)

2

1 Szakács
Tamás
kocsissával 2
főre

1626. konyhamesjan.*
ter 2 főre
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2

2

5 főre főszakács
és szakácsok
konyhamesternek szolgájával 3 főre

sütő (fő)

2
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konyhaszakácsok inasok
sáfár (fő) főszakács (fő)
mester (fő)
(fő)
(fő)
szakácsok
sáfárok 8
1626.
tésztamíves főre; asszoaug.
nyunk szakácsa 3 főre
fejedelem
2 + fejedeszakács 3
1629.
lem- Tamás mester, főre +
aug.
asszony
10 főre
fejedelemaszsáfára
szony szakácsa
fejedelem
Kun Ferenc
szakácsai 7
1629.** alkonyha1 fő
főre + asszoaug. vége mester/
tésztamíves
nyunk szakáprefektus
csa 4 főre
Kun Ferenc
alkonyha1629. mester Pap
2 (?)
8 főre
nov.
Mártonnal
együtt 10
főre
Év

BRANDENBURGI KATALIN udvartartása
Kun Ferenc
1630.
alkonyhaápr.
mester/
prefektus

(?)

sütő (fő)

ajtónálló csatlós tálmosó
(fő)
(fő)
(fő)

2

mosó 2

2

2

1

3

3

magyar
mosók

magyar
mosók 6
fő, német
mosók 8 fő

* Gubernátor kísérete
** Gubernátor konyhamestere, szakácsa, sáfára itt volt.
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Kiss András

Mátyás király Kolozsvár részére kibocsátott okleveleinek
szerepe a város továbbfejlődésében

A

z elmúlt esztendei reneszánsz év – akárcsak 1942-ben Mátyás király születése
ötszázadik évfordulójának megünneplése – ismét előtérbe hozta a nagy magyar
király alakját, a szakirodalom pedig ezúttal is uralkodásának számos aspektusát
helyezte újabb megvilágításba, elmélyítette annak már eddig is ismert részleteit. Természetesen feléledt a monda- és az anekdotairodalom is, ami alaposan igénybe vette szegény Mátyást azzal, hogy a „hagyomány” által táplált szerepeiben álruhát öltsön és szerte
a hazában osztogassa az igazságot. Ezeknek a többnyire külföldi áramlatok által táplált és
hazai elemekkel ötvözött szerepeknek a valóságtartalmát a szakirodalom már jórészt
tisztázta.1 De bizonyára ezen a téren is akad még számos tennivaló, viszont az anekdoták
és mondák reális magjának a megközelítéséhez az interdiszciplináris kutatás nem mellőzheti azt a jogtörténeti tényt, hogy Mátyás korában a magyar király már nem vett részt
személyesen az igazságszolgáltatásban, tehát nem „osztogathatott” igazságot. Ugyanakkor nem mellőzhető az sem, hogy éppen Mátyás király oklevelei hangsúlyozottan megerősítették a kolozsváriaknak azt az alapvető kiváltságát, hogy kolozsvári polgár felett
vagy a városban keletkezett ügyben, illetve ott elkövetett cselekményért kizárólag a kolozsvári bíró ítélkezhetett, akinek – valamint esküdtjeinek – az említett városlakó feltétlen engedelmességgel tartozott.2 Márpedig a város bírája tisztségviselése idején Kolozsvár első polgára volt. Ha előfordult, hogy ez az elöljáró törvénysértést követett el, felelősségre vonásának és megbüntetésének megvolt a megfelelő módja, amint ez Mátyás király
kortársának, Szabó Ambrus bírónak az esetében is történt, akit a város „törvényeinek”
megsértése miatt saját közössége hites bírái fő- és jószágvesztésre ítéltek, amit Kolozsvár
törvénykezései ügyeiben a legfelsőbb fellebbviteli bíróság, a hét szász szék bírái Szebenben
jóváhagytak.3 Ha pedig visszavetítjük Mátyás király korára azt a város levéltári anyaga
által már a XVI. században bizonyított tényt, hogy mennyi gondot okoztak a városnak a
Kolozsváron garázdálkodó „lézengők”, az el nem szegődött szolgálók, megalapozottnak
tűnik az a feltevés, hogy az odavetődött idegent, még ha álruhás király lett is volna, nem
jó szemmel nézték a város elöljárói és polgárai. Viszont az is érthető, hogy a Mátyás király halála után bekövetkezett válságos időkben sínylődő társadalom – ezúttal is általánosan ismert jelenségként – a hajdan országlott uralkodóból a rend és az igazságosság
megtestesítőjének példamutató alakját teremtette meg magának. Bármennyire vonzó is
azonban a folklór által életre keltett igazságszolgáltató, álruhás király képének visszaidézése, ez továbbra is az irodalom- és néprajztudomány feladata marad, mert forrásaink
nem adnak tápot a király által személyesen gyakorolt igazságos jogszolgáltatás megközelítéséhez. Viszont Kolozsvárra leszűkítve Mátyás uralkodói ténykedésének hatásait, úgy
véljük, hogy megkísérelhetünk rávilágítani a király Kolozsvár irányában megnyilvánult
várospolitikájára.
1
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Mátyás király viszonya országa városaihoz nem ismeretlen terület történetkutatásunkban. Már az Árpádok alatt virágzásnak indult, de erőteljesebben az Anjouk és Zsigmond király várospolitikájának eredményeként megszilárdult városi jellegű települések
helyzete a rendiség kibontakozása idején gyökeresen megváltozott: nagy számmal főleg
a mezővárosok státusa, azaz földesúri hatalom alá kerültek, következésképpen a nemesi
vármegye joghatósága alá. De a szabad városok életében is elindult az a folyamat, amelynek során egy-egy szabad város felett a királyi felségjogokat a város védője, azaz kapitánya jogcímén egy-egy főúr gyakorolta. E folyamat eredményeként egy-egy vármegye
területén egyetlen társadalmi réteg maradt független a megyétől, a közvetlen a királyhoz
tartozó városi polgárság. A főúri alárendeltség kiterjesztésére történő törekvéssel szemben a központi hatalomnak természetszerű érdeke volt a jelentős gazdasági súllyal rendelkező városok, a független városi polgárság megerősítése. Bár Erdélyben a társadalmi
fejlődés és a rendiség kialakulása eltérően alakult, mint a királyságnak a Királyhágón túli
területein, itt sem hiányoztak a királyi felségjogok gyakorlását elnyerő törekvések. Így
Hunyadi János megszerezte a Beszterce örökös grófja címet és a szabad szász város feletti földesúri hatalom gyakorlását. Ezen a jogcímen Mátyás király nagybátyja, Szilágyi Mihály is élt földesúri hatalmával a szász város felett.4
Míg az említett folyamatban a királyság Erdélytől nyugatra fekvő részében a központi hatalom egyik fő törekvése az volt, hogy akadályozza meg a különböző jogcímen hatalmat gyakorlott tisztségeknek örökletessé válását, Erdélyben a rendi törekvéseket képviselő nemes vármegyékkel szemben a király saját tisztségviselőjének, a vajda hatalmának
megerősítését vélte szükségesnek. (Esetükben a hatalom örökletessé válásának meggátolása érdekében Mátyás is követte a vajdák gyakori lecserélésének gyakorlatát.) Várospártoló politikáját a király eredményesen érvényesíthette az 1224-ben II. Endre király által
kibocsátott Andreanum alapján Erdélybe telepített, szászoknak nevezett német hospesek
esetében, akiknek szabadságjogait illetően az említett alapkiváltság egyetemlegesen rendelkezett. A király törekvéseinek látható eredménye a sajátos, városközpontú szász önkormányzat kiépülése és megszilárdulása volt.5 A kolozsvári communitas helyzete eltért
azonban az említett szász városok és hatásköri területük lakosságáétól. Itt az adott helyzethez kellett alkalmazni a központi hatalom várospolitikáját. Ugyanis a kolozsvári német hospeseket a tatárjárás után egy már ott élő népesség mellé telepítette 1270 és 1272
között István ifjú király, a későbbi V. István. Bár Kolozsvár és a szászság közötti szoros
kapcsolat kimutatható mind helyhatósági törvényalkotásuk, mind hitéletük és művelődésük terén, akárcsak a bíráskodást illetően (felsőbb fokon a Kolozsvárt hozott ítéletek
elleni fellebbviteli bírósági feladatokat szász székek látták el Besztercén és Szebenben),
mindazonáltal Kolozsvár nem tartozott a szász Universitáshoz. Következésképpen itt
nem volt alkalmazható az a nemzetiségi önkormányzati szervezet, ami a szász városok
továbbfejlődését biztosította. A helyzet megoldásának lehetőségét a Kolozsvárt benépesítő két rendi náció, a magyar és a szász közötti megegyezés, az úgynevezett unió tette lehetővé, amelyet felsőbb támogatással 1458-ban kötöttek az érdekelt közösségek. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a várospártoló politika érvényesülése az említett status quónak további kiépítése és megerősítése irányában történhetett.6

4
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Annak a módnak és mértéknek, amelyben a központi hatalom – esetünkben a király
– egy-egy települést vagy közösséget megerősödésében, illetve fejlődésében támogatott,
az általa a kedvezményezett részére kibocsátott oklevelek az útjelzői. Ezek tartalma valósághűen tájékoztat arról, mit tett egy-egy uralkodó az említett kedvezményezettjeiért. I.
Károly, aki a szabad bíró- és plébánosválasztást, valamint azt a szabadságjogot biztosította a kolozsváriaknak, hogy saját bírájuk ítélkezzék felettük, valamint egyéb kedvezményekkel megalapozta Kolozsvár várossá fejlődését, 10 oklevelet bocsátott ki a communitas
részére. I. Lajos királytól, aki egyéb intézkedései mellett a város határainak a polgári korig hatályos meghatározását biztosította, 45 oklevelet őriz a város levéltára. Az érdekeltek
országos meghallgatása után Kolozsvárt a városi hierarchia legmagasabb fokára, a szabad
királyi kerített városok sorába emelő Zsigmond király 60 oklevelet bocsátott ki a város
számára. A változó társadalmi és gazdasági viszonyoknak megfelelően Mátyás király
uralkodása alatt a város számára kibocsátott oklevelek száma 64-re emelkedett. Ezek
vizsgálata alapján kíséreljük meg kiemelni azokat, amelyek a király várospolitikájának
tanúságaiként maradandóan és hosszú távon biztosították a város és polgársága megerősödésének és fejlődésének útját.
Mátyás király Erdélyben érvényesített várospolitikájában szimbolikus jelentőségűeknek véljük két nagybirtokos hatalmi túlsúlya elleni, egyben Beszterce és Kolozsvár érdekében hozott intézkedéseit. 1465. április 27-én Buda városában kibocsátott oklevelében
megengedte a beszterceieknek, hogy az édesapja, Hunyadi János által Beszterce örökös
grófjaként a hatalma alatti városban emelt erődöt lerombolják, annak köveivel pedig kerítsék be fallal városukat. Egyúttal megszüntette a Beszterce örökös grófja címet, a várost
pedig visszahelyezte régi szabadságjogaiba. Mindezt miután már 1464. június 4-én Beszterce várát hatezer forintért a városi tanácsnak adta, az összeg kifizetését követően pedig
augusztus 14-én az azonosítatlan Zondon kelt oklevelében megparancsolta Zobi Péternek, hogy a várost adja át a beszterceieknek.7
A másik – hasonló indíttatásból kibocsátott – oklevelet Mátyás király 1466. július 17én adta ki Székesfehérváron. Ebben megparancsolta Péter kolozsmonostori apátnak,
hogy bontassa le az apátságot körülvevő erődöt, amit engedélye nélkül emeltetett az
alattvalók és nevezetesen a kolozsváriak nagy kárára és veszélyére. Az erődbontási parancsolat olyan időszakban jelent meg, amikor a város és hatalmas nagybirtokos szomszédja, a kolozsmonostori apátság között a viszony veszélyesen feszült volt. Ugyanis a
városban garázdálkodó Pongrácz László kolozsmonostori gubernátornak a városi polgárok általi megölése miatt a királynak már azelőtt meg kellett védenie Kolozsvárt a nagy
hatalmú Dengelegi Pongrácz család bosszújától; most viszont az engedélye nélkül, erőfitogtatásból emelt erőd lebontatása jó alkalom volt arra, hogy várospolitikájának megfelelően szabad mozgásteret és megerősödést biztosítson a nagyhatalmi oligarchiától független városi polgárságnak.8
A fenti védelmet biztosító oklevelek mellé sorolhatjuk a királynak két más oklevelét
is. Ez utóbbiak nem a fizikai erőhatalom veszélyétől kívánták megóvni a várost, hanem
szabadságjogainak nem kevésbé veszélyes csorbításától, korlátozásától. Ezeket az uralkodása első éveiben kelt okleveleket a király akkor adta ki Kolozsvár jogainak védelmére,
amikor hatalma még nem szilárdult meg, a társadalomban pedig a rendiség kibontakozásának a folyamatában a nagybirtokosság igyekezett még a szabad településeken is egyre többet megszerezni az azokban gyakorolt felségjogokból, illetve a polgárság szabadságjogait korlátozni. Az első 1459. június 3-án Budán kelt, a másodikat 1461. március
3-án bocsátották ki ugyanott. Az említett két oklevél azon királyi oklevelek ellen védi
7
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meg a kolozsváriakat, amelyeket egyesek a királyt rosszul tájékoztatva, a város régi jogainak és szabadságainak rovására, korlátozására szereztek meg. A városiakat az említett
oklevelek miatt érhető sérelmek megakadályozása érdekében az idézett védő jellegű oklevelekben a király megtiltja minden bírónak és bíráskodónak, hogy a kolozsváriak szabadságjogai sérelmére tanúvallomásokat vegyenek be és ítéleteket hozzanak, ezáltal eleve
hatálytalanítva minden olyan jogot, amit egyesek a király félretájékoztatásával a kolozsváriak kárára szereztek meg. Az egymást követően kibocsátott két oklevél azt jelzi, hogy
nem ment egykönnyen a királyi védelem érvényesítése, amit az is alátámaszt, hogy Mátyás király az elsőnek 1459-ben kibocsátott oklevelét 1465. augusztus 20-án kiváltságlevél formájában is kiadta.9 A királyi kancellária kiadványa azonban két szempontból is
figyelemre méltó. Oklevéltani szempontból azért, mert a különböző egyedi kiváltság- és
adománylevelekben a más jogainak megóvása és biztosítása érdekében a szövegbe iktatott salvo iure alieno (más jogainak sérelme nélkül) jogbiztosító záradék megjelenítését
egy egész oklevél foglalja magában, másrészt pedig általános jelleggel bármiféle Kolozsvárt érintő jogsértést jövőbeli hatállyal is érvénytelenít. Ugyanakkor jelentős a forráskritika szempontjából is. Ugyanis maga a királyi oklevél tanúsítja, hogy bizonyos kancelláriai kiadványok esetén a királyt tévesen tájékoztatták, aminek forráskritikai következménye az, hogy a királyi okleveleket is ugyanolyan szigorú – más forrás adataival összevető
– kritikának kell alávetni, mint minden más forrást.
Nyilvánvalóan Mátyás király Kolozsvár számára kibocsátott 64 oklevelének zöme a
város érdekeit szolgálta, gyarapodását segítette elő, hiszen a király Kolozsvár javára adta
ki azokat. Viszont ezek mind tartalmukat, mind céljaikat illetően – a társadalmi és politikai változások által megkövetelt különbségekkel – általában megegyeztek Mátyás király
várospártoló elődjeinek okleveleivel. Bevett szokás volt ugyanis, hogy királyaink trónra
lépésük után elismerték a régi alapkiváltságokat, szerzett jogokat, megerősítették elődeiknek bizonyos intézkedéseit. Kolozsvár esetében is ez történt az évszázadok során. Érthető hát, hogy az egymást követő királyok által kibocsátott oklevelek tematikailag is jórészt hasonló tartalmúak voltak. Ennek megfelelően Mátyás király oklevelei is például
elődeihez hasonlóan szabályozták az adózást, különös tekintettel Felek adózására, biztosítva a város és a központi hatalom közötti viszony folyamatosságát, a városi élet zavartalanságát. Más oklevelek a városi polgárság jólétének gyarapításához járultak hozzá a bor
behozatali tilalmának megújításával, ezáltal biztosítva a kolozsvári szőlőtermesztők jövedelmező korcsomáltatási kizárólagosságát, és szabályozták a város területén kívüli szőlőhegyeken adandó bordézsma beszolgáltatását. De megjelenik a kolozsváriak részére kiadott oklevelek tematikájában a halastó-használat, határjárás, határper – nevezetesen a
város és a kolozsmonostori apátság közötti feszültséget fokozó kajántói határper –, a Kolozsvárra beköltözött jobbágyok helyzete – ezek között a szintén feszültségkeltő kolozsmonostori jobbágyoké –, a kolozsmonostori apátsági kőfejtő használata, akárcsak új pecsét használatának az engedélyezése, a szabad sóbehozatal, illetve a Szent Mihály-templom és plébánosa jogainak megerősítése. Elődeihez hasonlóan Mátyás király is nagyobb
számban bocsátott ki okleveleket a kolozsváriak vámmentességének megtartása és biztosítása érdekében, ezek kapcsán pedig szerepel az oklevelekben annak tiltása is, hogy kolozsváriakkal szembeni követelésekre hivatkozva a város lakóit és áruikat feltartóztassák
a vámhelyeken. Ezeknek az okleveleknek nagyobb számát az indokolta, hogy a vámhelyekkel rendelkezők visszatérően – különböző indokokkal – igyekeztek semmibe venni a
kolozsváriaknak kiváltságleveleikben biztosított vámmentességét. Ide tartoznak a váradi
káptalan kanonokjai és az erdélyi szabad városok közt a káptalan által Váradon követelt
vám miatt keletkezett vita rendezése érdekében kiadott oklevelek is. A váradi vámvitában
9
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a két fél felsorakoztatta összes bizonyító iratait, amelyeket a kor eljárási gyakorlata szerint
hitelesen bemásoltak a keletkezett periratokba. Ennek megfelelően kerültek a peres felek
levéltárába – így Kolozsvár városáéba is – az összes felhasznált periratmásolattal a szász
városok bizonyító iratainak hiteles másolatai, köztük az 1224. évi szász alapkiváltságlevél,
az Andreanumé is.10 Az egymást követő királyok okleveleinek többé-kevésbé hasonló
tematikája könnyen követhető a városi levéltár kiváltságleveleit egybefogó sorozatában
(privilegia). Ebben egy-egy tematikát jelölő betűvel jelzett (például J = jurisdictio, T =
telonium) kötegben időrendi sorrendben egymást követik a királyok által kibocsátott
azonos vagy hasonló tárgyú oklevelek.11
A Mátyás király által Kolozsvár városa részére kibocsátott, fennebb vázlatosan ismertetett oklevelek első látásra szinte valamennyien a város javát, gyarapodását szolgálták.
Szándékunknak megfelelően viszont ezek közül ki szeretnénk emelni azokat, amelyek a
rendiség kibontakozásának ebben a szakaszában a királyi várospolitikának megfelelően
hatékonyan és időt állóan erősítették meg a vármegyétől független város és polgársága
státusát.
A király már közvetlen trónra lépése után kifejezte a város régi szabadságainak tiszteletben tartását, de egyúttal különleges kötődését is Kolozsvárhoz. Ezt tanúsítja az 1458.
június 8-án Budán kiadott oklevelével, amelyben megígéri, tiszteletben fogja tartani Kolozsvár valamennyi régi szabadságjogát, kiemelve az oklevélben, hogy ő ebben a városban született.12
A központi hatalom megszilárdítását szolgáló királyi intézkedések Erdélyben a rendiséget képviselő vármegyék rovására az uralkodó tisztségviselője, a vajda hatalmát voltak hivatva megerősíteni, ami ellenlépésre késztette főleg a nagybirtokos oligarchiát. Ez
utóbbinak 1467. augusztus 18-án – kihasználva más elégedetlenségeket – sikerült a
kolozsmonostori konvent előtt egyezséget kötni a három rendi náció képviselőivel „régi
szabadságaik” védelmében és a királyi elnyomás (opressio) ellen.13 Válaszként a király
késedelem nélkül Erdélybe termett és elfojtotta a lázdást. Október 3-án Tordán országgyűlést tartott és intézkedett a lázadók megbüntetéséről, de ugyanott a lázadásban részt
vett valamennyi Kolozs vármegyeit kegyelemben részesítette.14 A lázadók közül néhányat a kolozsvári nagypiacon kivégeztetett ugyan, de feltehetően az elrettentő példa statuálásán túl nem a vak bosszú vezette, hanem helyzete megszilárdítása. Potenciális nagybirtokos ellenfelei hatalmát megtörve terveinek szövetségeseket igyekezett megnyerni.
Az 1467-es erdélyi lázadást mind ez ideig nem ismerjük valamennyi részletében. De ismerjük a király megtorló és kegyelmező intézkedéseinek hatását. Jószágvesztésekkel, új
adományozásokkal sikerült megakadályoznia, hogy a Királyhágón túli Magyarországhoz
hasonlóan a fellázadt országrészben is kialakuljon a központi hatalom számára veszélyes
nagybirtokrendszer, a városi polgárság felé pedig azok számára kedvező lépéseket tett.15
Kolozsvárt illetően nincsenek hiteles adataink arról, hogy a kolozsváriak miképpen
és milyen mértékben vettek részt a király elleni lázadásban. Viszont a királynak a lázadás
elfojtása után a várossal szembeni magatartása arra enged következtetni, hogy Kolozsvár
nem tartozott a király ellen súlyosan vétkezők sorába, Mátyás pedig számított a központi hatalom segítségével megerősödő kolozsvári polgárságra. Még a tordai országgyűlés
előtt – Kolozsváron tartózkodása idején – egy helyi vonatkozású, többféleképpen is értel10 Vö. JakabOkl 5–17, 140–141, 244–245; Ub VII. 4235, 4678. sz.
11 Vö. Kiss András: Kolozsvár levéltára rendjének fejlődése a XIV. századtól a XVIII. század végéig. In: Kiss 1994. 28–29.
12 Ub VI. 3124. sz.
13 Uo. 3544. sz.
14 Uo. 3552. sz.
15 Vö. Jakó: i. m. 428–429.
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mezhető gesztust tesz a város irányába: 1467. szeptember 28-i oklevelében arra hivatkozva, hogy a királynak illik pártolni és szabadságjogokat adni a háznak és a helynek, ahol
született, az Óvárban fekvő szülőháza mindenkori örököseit mentesítette mindenfajta
adó és teherviselés alól, ezeknek a ház után járó összegét pedig levonatta a város részéről
a királynak fizetendő adóból.16 Lehet ezt az intézkedést nosztalgikus megemlékezésnek
tekinteni, mi azonban úgy véljük, a király elhivatottsága és nagysága tudatában annak a
helynek és háznak, ahol született, megkülönböztetett jelentőségét már életében maradandóan emlékezetessé akarta tenni. Adatunk ugyan nincs erről, mert az alapítólevél
szövegét nem ismerjük, de úgy véljük, hogy élete vége felé hasonló indíttatásból építtette
a Bel-Farkas utcai ferences kistestvérek – minoriták – Szűz Máriáról elnevezett templomát is.17
A lázadás okozta állapotok megszüntetésével a király akadály nélkül nekikezdhetett
politikai elképzelései megvalósításához. Kolozsvár esetében több oklevél tanúskodik a
stabilitást és a fejlődést biztosító maradandó királyi intézkedésekről. Tudjuk, hogy még
Mátyás király trónra lépte előtt a város sajátos státusát a két rendi náció – a magyar és a
szász – úgynevezett uniójával alapozták meg. Ezt az egyezményt a felségjogokat akkor
korlátozott mértékben gyakorló Szilágyi Mihály kormányzó erősítette meg. Azonban a
már Hunyadi János kormányzósága alatt kialakult magyar közjogi gyakorlat szerint –
elsősorban az adományozásokat illetően – a kormányzó intézkedéseit az őt követő királynak meg kellett erősítenie. Ennek a közjogi gyakorlatnak igyekezett érvényt szerezni
Mátyás király, amikor 1468. január 17-én Kolozsvárt kelt oklevelében megerősítette az
említett uniót.18
Két nappal később, még Kolozsvárt tartózkodása idején: 1468. január 19-én kibocsátott oklevelében formálisan is megbocsátott a kolozsváriaknak, amiért csatlakoztak az
ellene szőtt lázadáshoz, és megengedte nekik, hogy tovább éljenek az idők folyamán szerzett szabadságjogaikkal, kiváltságaikkal.19
A következő évben Sompol Miklós kolozsvári polgár kérésére,20 aki előadta, hogy
egyes főpapok és az erdélyi püspök súlyos károkat és költségeket okoznak a kolozsváriaknak, mivel sem a dézsmaszedésnél, sem a vámoknál nem tartják be a régi szokásokat
és a kolozsváriak kiváltságait, 1469. február 3-án Brünnben (Brno) kibocsátott oklevelében arra emlékeztetve, hogy ő Kolozsváron született, a dézsmát, a vámot és a törvénykezést illetően megtartotta a várost régi szabadságaiban és szokásaiban, egyúttal pedig
megtiltotta, hogy a város polgárainak az ügyeiben egyházi bírók ítélkezzenek.21 Azt, hogy
valóban megbocsátott a kolozsváriaknak és hűséges alattvalóinak tartotta őket, a király
1470. március 26-án Budán kibocsátott adománylevele bizonyítja. Ebben – megismételvén, hogy a városban született – Kolozsvárnak adományozta Kolozs mezővárost összes

16 JakabOkl 321–322; Ub VI. 3550. sz. Már az ókorban is számos példa van erre, Kolozsváron
pedig mintegy másfél századdal később, éppen Mátyás szülőháza szomszédságában, abban a
házban, ahol Bocskai István született, még a fejedelem életében emléktáblával tették maradandóvá a jeles esemény emlékét. Vö. Kovács András: Szülőház az erdélyi régiségben. A kolozsvári Bocskai István emléktábla (1606). Művészettörténeti Értesítő 2006. 251–257.
17 Vö. JakabOkl 272, 276, 390; Ub VI. 4675. sz.; KmJk II. 3295.
18 JakabOkl 223–224; Ub VI. 3586. sz.
19 JakabOkl 226; Ub VI. 3588. sz.
20 A tekintélyes kolozsvári család nevét viselte a város északkeleti határában, a Szamos közelében
már az 1377-es határjáráskor említett Boldogasszony-kápolna. Vö. JakabOkl 90; Kovács András: A kolozsvári határ középkori Boldogasszony-kápolnájáról. EM 2009. 1–2. sz. 1–6.
21 JakabOkl 232–233; Ub VI. 3673. sz.
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tartozékaival, valamint a lázadásban részvételéért Fejerdi Istvántól elkobzott Fejérd falu
felét, tartozékaival együtt.22
A város további fejlődése szempontjából nagy jelentőségűek a királynak uralkodása
utolsó évtizedében Kolozsvár javára kibocsátott oklevelei. Ezek a kolozsvári bíráskodás
megszilárdításához járultak hozzá, és végső fokon más bíróságok kiküszöbölésével a várost törvénykezési téren – azáltal, hogy egyedül a király (később fejedelem) joghatósága
alá helyezték – függetlenítették. Ezek egyikében, amit 1481. augusztus 13-án Budán bocsátott ki, kiiktatta Besztercét a kolozsvári peres ügyek fellebbviteli bíróságai közül, egyedül a hét szász szék szebeni bírói testületét jelölve ki fellebbviteli bíróságnak. Ezt a határozatát megismételte 1488. április 30-án Bécsben kiadott oklevelében, amelyben – feltehetően a régi eljárás követésével előidézett zavarok kiküszöbölésére – meghagyta a
szebenieknek, hogy a kolozsvári bíró és esküdtek által hozott ítéletek elleni fellebbezéseket közvetlenül tárgyalják, anélkül hogy azokat Besztercén is tárgyalták volna.23 A rendelkezés egy olyan folyamatot indított el, amely a két rendi náció sajátos jellegű igazgatása alatti városnak a szász náció bírósági hálózatától való függetlenítéséhez vezetett. Miután a XVI. század közepén Szeben fellebbviteli bírósági szerepe is elenyészett, a kolozsvári bíróságnak fellebbviteli fóruma csak a fejedelem lehetett.
Ugyancsak a bíráskodási függetlenséget segítette elő Mátyás királynak az a kolozsváriaknak adott oklevele, amely meggátolta, hogy a rendiség fejlődésével a vármegyei bíráskodás a kolozsváriak bizonyos ügyeire is kiterjeszkedjen. 1486. március 27-én Visegrádon kibocsátott oklevelében ugyanis megengedte, hogy a városban létrejött hitelügyekben, a nemesekkel szembeni keresetében ne a nemesi vármegye járjon el – ahogy ezt a
nemesek nemesi előjogaikra hivatkozva igényelték –, hanem ezek az ügyek a vajda elé
kerüljenek.24
Szóltunk már a magyar és szász rendi náció 1458-beli egyezségéről, az unióról, amely
békés együttműködési távlatokat volt hivatva biztosítani a városvezetésben. Viszont számos példa – nemzetközi síkon is – azt bizonyítja, hogy a jónak vélt elképzelések a gyakorlati megvalósítás során, a végrehajtás módozatainak alapos szabályozása nélkül félreértelmezések, önkényes alkalmazások miatt zavart és ellenségeskedést kelthetnek. Ez
történt Kolozsvárt is. Az istentisztelet után a tanácsházban összegyűltek között, amikor a
bíró, a tanács, valamint más tisztségviselők választására került sor, a két rendi náció vagy
éppen egy náción belüli, különböző pártállásúak között szabad város polgáraihoz méltatlan veszekedések, hangoskodások, kavarodások támadtak.25 Ennek az áldatlan helyzetnek a megszüntetésére Mátyás király lehetővé tette, hogy Kolozsvár szabad városhoz
méltó módon, körültekintően szabályozva válassza meg bíráját, esküdtjeit és egyéb elöljáróit. Ennek érdekében megengedte, hogy Kolozsvár városában az elöljáró-választás
Buda város jól bevált szabályozása szerint történjék. A király Buda városának is meghagyta, hogy küldjön Kolozsvár városának hiteles másolatot a bíró- és tanácsválasztási
eljárásról, ami meg is történt.26 A budaiak által megküldött hiteles szövegek alkalmazása
22 JakabOkl 234–235; Ub VI. 2784, 3795. sz. Kolozs mezővárost illetően a birtokba iktatást a
gyulafehérvári káptalan 1470. május 7-én tanúsította. Ub VI. 3800. sz.
23 JakabOkl 178–279, 266–257; Ub VII. 4428. sz.
24 JakabOkl 273–273.
25 Közel száz év elteltével hasonlóan zajos körülmények között választották meg a temetőben
összegyűlt polgárok Zilah püspöki mezőváros elöljáróit is. Ennek kiküszöbölésére Báthory
István erdélyi vajda 1571. július 31-én Gyulafehérváron kelt oklevelében szabályozta a mezőváros bírójának, esküdtjeinek és 33 szenátorának a tanácsházban történő megválasztását. Az
oklevél lelőhelye: Román Országos Levéltár Szilágy megyei Igazgatósága (Arhivele Naţionale
Direcţia Judeţeană Sălaj), Zilah város levéltára.
26 JakabOkl 275, 280–285; Ub VII. 4640. sz.
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nem csak a bíró- és esküdtválasztási eljárást szabályozta pontosan, hanem a város legmagasabb szintű testülete, a százférfiak tanácsának összetételét illetően is biztosította a különböző közösségek (fertályok), társadalmi rétegek (polgárok, céhbeliek) méltányos képviseletét.27 Ezáltal az a városkormányzási mechanizmus, amely a kisközösségek (tizedek,
fertályok) bevonásával a városi döntések lehető legszélesebb megalapozottságát biztosította, egyúttal kialakította azt a szilárd talajon nyugvó önkormányzati rendszert, amely
végül is Kolozsvár szabad városnak a fejedelemség civitas primaria státusát biztosította,
a gyarapodó, öntudatos polgárság munkálkodása pedig megszerezte a communitasnak a
kincses Kolozsvár titulust. Mindebben a város szülöttjének, Hunyadi Mátyásnak meghatározó szerepe volt azáltal, hogy ismertetett okleveleinek összességével, de különösen az
írásunkban kiemeltekkel lehetővé tette, hogy a polgári öntudat és szorgalom a communitast az említett virágzáshoz vezesse.
Mátyás király okleveleivel foglalkozva, úgy véljük, meg kell említenünk, hogy uralkodása idején a királyi kancellária oklevéltani szempontból az oklevelezés egy-egy területén új szakaszt nyitott meg, illetve egy szakaszt zárt le. Ugyanis Mátyás volt az első magyar király, aki a hitelességet szavatoló királyi pecsét mellett aláírásával is ellátta kibocsátott okleveleit. Viszont az ünnepélyes kiváltságleveleknek a római naptár szerinti keltezése utoljára Mátyás oklevelein jelenik meg. Az őt követő II. Ulászló kancelláriája – feltehetően lengyel hatásra – az ünnepélyes kiváltságleveleket már a jelenlegi keltezéshez hasonlóan – az év, a hónap és azon belül a nap feltüntetésével adta ki.

27 Vö. Kiss 2003. 157–166.
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S

zékelyföld művészettörténetével, így ottani reneszánsz jelenségekkel kapcsolatos ismereteink az emlékek alaposabb és szakszerűbb vizsgálatának, de a lendületes forrásfeltárásnak is köszönhetően jelentős mértékben gazdagodtak az elmúlt évtizedek
folyamán. Számottevő gyarapodásuknak köszönhető, hogy a kritika lesöpörhetett az asztalról egy sor felületes, megalapozatlan vélekedést, helyükbe pedig korszerű szemléletre
és kutatási módszerekre támaszkodó valós megállapításokat és feltételezéseket állított,
amelyek révén reményeink szerint egyre mélyebb rétegei tűnnek majd elő e különleges
társadalmi struktúrájú, éppen ezért jellegzetes körülményei, igényei és alkotásai révén is
határozottan körvonalazódó régióra jellemző művészeti folyamatoknak. A kutatás elmélyítése azt is megköveteli, hogy a korábbi eredményeket időről időre átvizsgálva pontosítani igyekezzünk ismereteinket. Az alábbi írás egy ilyen pontosítási kísérlet eredménye.
Sepsiszentgyörgy tiszteletet parancsoló méretű református vártemplomának a történetét viszonylag gazdag irodalom tárgyalja. Eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy
a XVI. század elején jelentősen átalakították az addigra már biztosan mezővárosi rangú,
viszonylag népes és jelentős település Szent Györgynek szentelt, építészeti részleteit tekintve azonban mindeddig ismeretlen korábbi plébániatemplomát. Az átépítés eredménye volt az egyező szélességű hajóból és szentélyből álló késő gótikus templom, amelyet
a későbbiekben, hihetőleg a védőemelet kialakítása során tovább alakítottak, hajóját boltozták és támpillérekkel vették körül, majd az együttest védőfalak hármas gyűrűjébe foglalták.1 Sepsiszentgyörgy vártemploma azután, a következő századok folyamán (1658,
1660, 1802) jelentős pusztulásokon és azokat követő helyreállításokon is átment.
A XVI. század eleji átépítés kézzelfogható emlékei a szentély ma is meglévő hálóboltozatának a részletei; a kúpos, gyűrűkkel tagolt gyámkövek által alátámasztott kerámiabordák szövedéke viszonylag sok környékbeli templom késő gótikus, a reformációt közvetlenül megelőző átépítését is keltezi. Ezt a keltezést megerősíti a déli oldal gyámkövén
fennmaradt, igen töredékes, mára azonosíthatatlan címeralakot (csillagot?) és mellette
ép fogyó holdat tartalmazó címerpajzsnak a formája, akárcsak a szemközti oldal férfi és
női maszkkal díszített, egykorú gyámköve is. Tanúságuk kétségtelenül a XVI. század első
felére, harmadára utal. Ezzel a késő gótikus szakasszal szokás összekapcsolni egy 1661
utáni forrásnak az 1547. évre és Daczó Pál táblai ülnöknek2 a támogatására emlékező,
retrospektív adatát is.3 Ezt az évszámot pontosabb, hitelesebb támpont híján el is fogadhatjuk a késő gótikus építkezés- vagy átépítés-sorozat végső határa gyanánt.4
1
2
3

4

Meggondolandó, hogy lehet-e egyidős a védőemelet és a védőfal. Az utóbbi ugyanis ellehetetleníti, feleslegessé teszi az előbbit. A védőfal alaprajzi formája, feltételezhető magassága legalábbis arra utal, hogy tervezői nem gondoltak a védőemelet harcászati felhasználásával.
A patrónus nevét hitelesíti Trócsányi 1980. 359, 361 adata; valószínű továbbá, hogy az ő neve
szerepel a SzOkl II. 1554:311, 1567:361, 363. sz. okleveleiben.
Orbán 1868. III. 42. 2. jegyzet; Gyöngyössy János–Kerny Terézia–Sarudi Sebestyén József:
Székelyföldi vártemplomok. Bp. 1995. 176–183. (a továbbiakban: Székelyföldi vártemplomok);
Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. században (Háromszéki templomvárak).
Bp. 1995. 165, 171.
Orbán 1868. III. 42; Balogh Jolán: A késő-renaissance és kora-barokk művészete. In: Magyar
Művelődéstörténet. Szerk. Domanovszky Sándor. III. [Bp. 1940]. 572; Balogh Jolán: Az erdélyi
renaissance. I. Kv. 1943. 176; Székelyföldi vártemplomok 177.
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Az előbbiekben összegezett kronológiai
támpontokkal nehezebben békíthető össze
a templom déli kapuja. A modern időkből
származó boltozott déli portikus egy rangos, viszonylag nagyméretű, egyenes záródású reneszánsz kőkeretet oltalmaz. Körbefutó, lemezek közé fogott három lépcsőzetes elrendezésű pálcából álló profilja a
szárkövek alján, a lábazatot határolva derékszögben megtörve fordul a nyílás felé.
Felső sarkaiban a megtörő pálcákat bekarcolt, átlós vonal köti össze, s középső lemezébe is belevágni látszik a vele megfeleltetett függőleges tagozat. A lábazatot határoló profilok külső és középső lemezének
sarkán egy-egy szimmetrikusan alakított,
levélpárt mintázó bekarcolás látható. A
portálé szemöldöke fölött viszonylag széles, ívsoros fríz domborodik, amelynek
egymást felező, szabályosan átható félkörA sepsiszentgyörgyi református templom
ívekből képzett szárai szimmetrikusan viszdéli portáléja, 1940–1944 között.
szahajló levélkék között szív alakú, hegyes
KÖH Fotótár
végű levélre – a motívum egészét tekintve –,
háromszirmú liliomra emlékeztető ékítményre támaszkodnak. A kapu szemöldökpárkányát az előcsarnok dongaboltozata elvágta, így annak kétségtelenül lépcsőzetes, de többszöri vakolás és festés miatt felismerhetetlenné torzult gazdag profilja csupán a boltozat
íve által határolt kivágásban érzékelhető.
Nem mindennapi igényességre vall az ajtó feketére pácolt és jelenleg lakkozott külső
lapja. Szerkezetét gyöngyös lécek hangsúlyozzák. Külső keretét spirálba tekeredő leveles
pálcák alkotják, melyeknek ellentétes irányba forduló szimmetrikus két fele az ajtólap
függőleges középtengelyében találkozik. Az ajtólap lépcsőzetesen mélyített, két négyzetes táblával alakított szerkezetét a táblák sarkaiban domborodó, háromszögbe írt akantuszleveles mustrák emelik ki. Az így körvonalazott egyenes állású két négyzetes táblát
egy-egy azonos méretű, rátétes, 45 fokkal elfordított tábla díszíti, közepén levelekkel borított csonka gúlába mélyített, hegyes sziromlevelekből alakított kerek virágcsészéből és
a csésze közepéből kidomborodó porzókból álló, stilizált virágrozettával. A táblákat egy
fektetett s rövid oldalain ékekkel bővített téglalap alakú kártusba foglalt, gyémántkvádert
utánzó mustra választja el egymástól.
A portálé keltezése tekintetében ezt az Erdélyben páratlan asztalosremeket ante quem
határnak kell tekintenünk. Manierisztikus formái, spirális elrendezésű levelekkel borított
pálcái, gyöngyös lécei, veretdíszre emlékeztető kártusa tájainkon inkább a XVII. századra, mint az elvileg szintén számba jöhető XVI. századvégre jellemzőek.5 Minthogy a
templomot 1658-ban és 1661-ben is felprédálták,6 az is megtörténhet, hogy az ajtólap
még később, e pusztításokat követően keletkezett, így a század második felének, utolsó
harmadának stilisztikailag kissé megkésett, konzervatív alkotása is lehet. Ezt a feltételezést tűnik alátámasztani a kézdiszentléleki római katolikus templom főkapujának és egy5
6
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1570-es, forráshivatkozás nélküli, így számunkra ellenőrizhetetlen keltezése az erdélyi viszonyok között valószínűtlenül korainak tűnik. Vö. Tüdős: i. m. 168.
Székelyföldi vártemplomok. 178–179.
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Részletek a keretből
kori sekrestyeajtajának asztalosmunkája. Az ottani főkapu rácsos kialakítású szárnyaiban
hasonlóan formált, de a helyükből adódóan sokkal megviseltebb akantuszos-virágos betétekkel találkozunk,7 az egykori sekrestyeajtó késő gótikus szemöldökgyámos kőkeretében pedig a sepsiszentgyörgyi ajtólap szerkezetének egyszerűbb, igénytelenebb, de az is
meglehet, hogy több viszontagságon és átalakításon-javításon átment változatára ismerhetünk. Sajnos, e két – a sepsiszentgyörgyi ajtóhoz való hasonlósága révén összefüggő –
asztalosművet sem tudjuk pontosan keltezni. Megtörténhet ugyanis, hogy a korábban
elkészült sekrestyeajtó ma már csak feltételezhető díszéből inspirált rozettákat illesztettek
be az 1731 táján készített főkapu kompozíciójába.8 Így csak az remélhető, hogy e Sepsiszentgyörgyön és Kézdiszentléleken is működött, manierista tanultságú, tehetséges asztalosmesternek pontosabban keltezhető művei vagy Háromszéken, vagy a szomszédos
Barcaságon valahol még felmerülnek.9
A kőkeret keltezésével kapcsolatban sok lehetőségünk nincs: profilja az Erdélyben
elterjedt két, hosszú életű, a kora reneszánszból származtatható megoldásnak az egyike,
a középső pálcát és lemezt a másik változatban általában kima helyettesíti. A templomról
szóló írásokban Balogh Jolán vélekedését követve10 mégis arról olvashatunk, hogy ez egy
kora reneszánszra valló, tehát nagyjából a XVI. század első felében keletkezett profil lenne. Balogh Jolán volt az, aki a fentebb leírt részletektől eltekintve átmetsződő pálcákat,
tehát egy késő gótikus megoldás visszhangját vélte felismerni a reneszánsz kereten. Ilyen,
a XVI. század elejére valló keltezést alátámasztó részletek valóban felismerhetők a sepsiszentgyörgyi kerettel egy sorban emlegetett zabolain, szép példájukra találunk a közeli
Barcarozsnyón is. De a sepsiszentgyörgyi keret a valóban késő gótikához köthető, átmetsződő pálcákkal alakított megoldásoktól világosan különbözik, mert kezdetleges bevágásai, ahol megvannak, nem a pálcákra, hanem a pálcákat szegélyező lécekre kerültek, a
tagozatok átmetsződésének pedig nyomát sem leljük. Így, ha ez a részlet nem a kőfaragó
által elkövetett és eredetileg kijavított, de később ismét előtűnt hiba, akkor keretünkön
7

„…a nyugati kaputorony reneszánsz napraforgódíszes [! – KA] kazettával pompázó kapuja”
már korábban is magára vonta a figyelmet. Vö. Kónya Ádám: A szentléleki vártemplom. Megyei Tükör 1969. febr. 15. Újraközölve: Kézdiszentléleki breviárium. Szerk. Borcsa János.
Kézdivásárhely 2009. 207.
8 Kovács András: A kézdiszentléleki római katolikus templomvár. In: Uő: Épületek emlékezete
– nevezetes épületek Erdélyben. Bp. 2007. 100. skk.
9 Gidófalva református templomának általam csupán rossz fényképről ismert, agyonmázolt déli
ajtaja tartozhat még ehhez a csoporthoz, részletei azonban ennek sem segítik a pontosabb
keltezést. Vö. Balogh: Az erdélyi… 229; Székelyföldi vártemplomok 124; Tüdős: i.m. 115.
10 „Sepsiszentgyörgyön és Zabolán a templomkapukat már tiszta renaissance tagolások keretelik
(XVI. század első fele), csupán egyetlen kereszteződő pálcatag emlékeztet a régebbi stílusra.”
Balogh: Az erdélyi… 99; Tüdős: i. m. 168.
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csak valamelyik későbbi, modern időkben végrehajtott tisztítás során ejthették ezeket a sebeket, amikor
már senki nem figyelt a profilok szerkesztési szabályaira. Modernebb időkre vallanak a keret alsó sarkain megfigyelhető, bekarcolt leveles minták is, melyeknek szintén nincs közük a gótikához: csíkrákosi11
és alsórákosi12 párhuzamok alapján állíthatjuk, hogy
a XVII. században születhettek. Ha ez igaz, akkor
keretünk éppen a XVI. század első felét leszámítva
az erdélyi reneszánsz időhatárain belül bármikor,
valószínűleg mégis inkább a XVII. században készülhetett.
A keret keltezésére törekedve még a szemöldökfrízben húzódó, mindeddig figyelemre sem méltatott, meglepően szabályos mintát is szemügyre kell
vennünk. Egy dekorációs közhelyről van szó, melynek gyökerei valóban a gótikus építészetre nyúlnak
vissza. Előképei leginkább párkányt díszítő, liliomokra támaszkodó vakív-sorként voltak kedveltek.13 A
kőbe faragott formának idomtéglából kialakított változatai is ismeretesek. Az idomtéglákból egyszerűsödhettek és stilizálódhattak az ugyancsak architektonikus tagolású kályhák díszévé. Onnan pedig
már rövid út vezetett a kályhacsempékig, amelyeknek különböző kombinációkban díszítményévé váltak már a XV–XVI. századforduló táján.14 A liliomos
mustra stilizálása, részarányának az egész motívumhoz viszonyított növekedése mellett megfigyelhetjük, hogy az ilyen csempéken eleinte még megjelennek az eredeti architektonikus tagolásra emlékeztetve a metszéspontokat hangsúlyozó csomók is.
Ez az eredetileg építészeti motívum a festészetben és a grafikában is feltűnik. Hosszú utat járt be, és
általunk ma már aligha rekonstruálható mennyiségű és minőségű, számtalan alkalmazásban használták fel. A XVI–XVII. század folyamán nyomdai díszek is segíthették terjedését és túlélését.
Ebben a vonatkozásban XVI. századi nyomtatványok karakterkészletei kínálják a figyelemre méltó

Kapu részlete. Kézdiszentlélek.
Római katolikus templom

Sekrestyeajtó. Kézdiszentlélek.
Római katolikus templom

11 A csíkrákosi plébániatemplom tornyán, az ablakok festett keretelésében.
12 Alsórákos kastélyának az 1624-et követően épült részén került elő. Vö. Fehér János: Az
alsórákosi Bethlen-kastély. Korunk 2005. 12. sz. 43–59. 90. jegyzet.
13 Ilyen díszítmény többek között a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom nyugati homlokzatának főpárkányán fedezhető fel.
14 Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp. 1992. (Varia Archaeologica
Hungarica V., ETF 223.) 160–162. 22/1g, 69. T; Benkő Elek–Demeter István–Székely Attila:
Középkori mezőváros a Székelyföldön. Kv. 1997. 83d, 15. kép/2, 40. T./4; Benkő Elek–Székely
Attila: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön. Bp. 2008. 227. skk. 100. kép. Hasonló
csempe került elő ásatás során a moldvai Tatroson. Vö. Batariuc, Paraschiva Victoria: Cahle
din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII. Suceava 1999. 21. 3. ábra.
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Székelykeresztúri kályhacsempe.
XV–XVI. század. Benkő–Székely után

párhuzamok egyik csoportját. Tájainkon
többségük a debreceni nyomtatványokra
jellemző.15 Ezeken a betűméretű cifrákon
egy-egy díszítőegység fordul elő, s a szedők belőlük rakták össze a nyomdai tükör
megkívánta méretű díszítőléceket. Valamennyi bonyolultabb vonalvezetésű, mint
általunk vizsgált, kőbe faragott társuk. A
XVII. század folyamán továbbra is kimutatható Debrecenben (RMNY 895, 992,
993, 1049, 1104A, 1132, 1173, 1498); változatai pedig feltűnnek Kassán (RMNY
1289), Kolozsváron (RMNY 1541) és
Bécsben (RMNY 1574) is 1636 előtt.
A jóval kisebb számban rendelkezésünkre álló festett párhuzamok hasonló
eredményeket kínálnak. Példáinkat a Lángi József és Mihály Ferenc által az elmúlt
években feltárt és feldolgozott emlékek
közül válogattuk.16

Csíkrákos római katolikus templomának sokszor emlegetett külső díszítéséhez is tartozott egy hasonló minta.17 Ezt csupán a XVIII. században megépített déli mellékkápolna
fedélszékének a takarásában lehet kimutatni, olyan helyen, ahová kétségtelenül a fehér és
vörös sávos, 1507-es felirattal keltezett késő középkori párkányfestés után kerülhetett. A
XVI–XVII. század nálunk is kedvelt, „golyós” díszű keleti szőnyegeinek a főmotívumához hasonlóan ezek a szürkés-kékes színű díszek a geometriai absztrakciónak már hihetőleg egy XVII. századi szintjét tükrözik. Biztosan XVII. századi még Aranyospolyán
református18 és Mikháza egykor ferences kolostortemplomának19 a hasonló festett dísze
is. A nagyenyedi református templom belsejét az 1704-es pusztítás után, de mai boltozatának megépítése előtt famennyezet fedte,20 alatta pedig egy váltakozva makkal, illetve
tulipánhoz hasonló virágokkal díszített, nagyméretű festett fríz húzódott. Nincs kizárva,
hogy ez a nagyenyedi templom padlásterében fennmaradt, jelenleg is látható díszítés
inspirálta a közeli Magyarlapád református templomának21 XVIII. század közepén, illetve a diódi vár romjain épült kis református templomnak22 1779-ben készült mennyezete
alá festett díszítő frízt. Ez utóbbit az idézett szerzők által feltalált felirat szerint szintén a
kazettás mennyezet készítői, Asztalos Meneges [!] Mátyás és legénye, Sigmond István
festették.
Még a XVIII. században is találkozunk ennek a motívumnak egy fába faragott, domború változatával. Mihály Ferenc, a régi erdélyi asztalosművészet fáradhatatlan kutatója
hívta fel a figyelmem arra, hogy a kalotaszegi Magyarkiskapus református templomának
15 V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. 1473–1600. Bp. 2004. (Hungaria
Typographica I.) 36/21, 41; 419/VIII/8; 425/9K 156; 447/VIII/4; 456/IX/10K 86.
16 Lángi József–Mihály Ferenc: Erdélyi falképek és festett faberendezések. I–III. Bp. 2002–2006.
17 Uo. I. 18–19.
18 Uo. II. 10–11.
19 Uo. II. 84, 87.
20 Uo. I. 78–79.
21 Uo. II. 68–69.
22 Uo. III. 47–50.
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Tatrosi kályhacsempe.
XVI–XVII. század.
Batariuc után

Cinteremkapu részlete.
Magyarkiskapus. Református templom.
Mihály Ferenc felvétele

1755-ben faragott cinteremkapuja is őrzi e motívumnak egy darabos, már népiesnek tekinthető, tésztaszerűen kivágott, a körvonalak mentén kiemelkedő változatát.23 Ezen a
faragványon a makkokat – egy kétségtelenül rokon előképből kiindulva – gránátalmára
emlékeztető körvonalú motívummal helyettesítették.
A felsorolt példák természetesen nem ölelhették fel sem e motívum összes lehetséges
változatát, sem elterjedésének irányait, így bennük a szentgyörgyi kapu díszítésének a
közvetlen forrását sem azonosíthatjuk, érzékeltetik viszont XVII–XVIII. századi kedveltségét Erdély-szerte. Ennek a díszítménynek kőbe vésett, katonás, nagyon leegyszerűsített
és meglehetősen átértelmezett sepsiszentgyörgyi változata így biztosan nem a XVI. század első feléből, sokkal inkább a XVII. századból származik. A minta ilyen feltűnése pedig nemcsak a kőből készült keret, hanem, véleményem szerint, az erdélyi asztalosság
emlékeinek sorában is jelentős helyet elfoglaló, de mindeddig kellően nem értékelt nagyméretű, rangos sepsiszentgyörgyi ajtószárny keltezéséhez is közelebb visz bennünket.

23 Felirata: BEKE ISTVAN TSINALTA. ANNO 1755. 2 D(ecem?)B(ris?). Vö. uo. III. 94–97, különösen 95.
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Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben*

1

997-ben megjelent tanulmányában Csukovits Enikő részletekbe menően tisztázta a
középkori Magyarország megyeszékhelyeivel kapcsolatos valamennyi kérdést.1 Eszerint a XIV. század első évtizedeire az egész Magyarország területén kialakult nemesi
vármegye székhelyének a hetente vagy kéthetente tartott vármegyei ítélőszék, a sedes
iudiciaria (sedria) helyszínéül szolgáló település tekinthető. A sedria mellett a megyei
bíráskodás másik helyszíne Magyarországon a nádor (esetleg más bíró) nevében egy
vagy több vármegye számára tartott közgyűlés volt.2 Erdélyben a vajda, olykor az alvajda
tartott ugyan a XIV. század első felében az egyes vármegyék számára közgyűléseket,3 ez
a szokás azonban a század második felére megszűnt, és a továbbiakban csak a hét erdélyi
vármegye nemessége, továbbá ezenkívül – királyi parancsra – a székelyek és szászok számára tartott tordai közgyűlések maradtak meg.4 Az előbbi, részlegesnek nevezhető
congregatiókhoz képest a tordait olykor általánosabb közgyűlésnek (congregatio generalior) nevezték.5 Körülbelül 1340-től fogva azonban az egyes vármegyék bíráskodásának a helyszínévé kizárólag a vármegyei ítélőszék vált. Csukovits – tanulmánya függelékeként – táblázatban sorolta fel az egyes megyék sedriahelyeként szolgáló helységeket
1526-ig, megjelölve az időtartamot, amíg ezt a funkciójukat betöltötték, illetve azt is,
hogy vármegyei ítélőszékeket a hét mely napján volt szokás tartani.6 A hét erdélyi vármegye által kibocsátott középkori (1542 előtti) oklevelek átnézésével lehetővé vált e jegyzéket némiképpen bővíteni (az ebből kimaradt erdélyi vármegyék: Belsőszolnok, Fehér,
Küküllő, Torda), illetve az ítélőszékek helyváltoztatását jobban megfigyelni. Az alábbiakban ezt a mozgást mutatjuk be mind a hét erdélyi vármegye esetében.
Az említett tanulmány szerint a sedriák helyszínéül szolgáló helységek általában sűrűn települt vidéken, főútvonal mellett feküdtek, de nem ismert, hogy ezen túlmenően

* A tanulmány az Erdélyi Múzeum-Egyesület kolozsvári Kutatóintézetében készült, a szerző az

1

2
3

4
5
6

EME munkatársa. Az Erdélyi okmánytár IV. kötetének – illetve az ehhez kapcsolódó adattáraknak – előkészítését az EME, a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Programja és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram K 78324
TRT sz. pályázata támogatja. – A tanulmányban alkalmazott általános rövidítések: cs = család,
családi; ed. = közölve; gyűjt. = gyűjtemény, -e; k. = körül; lt = levéltár, -a; mlt = magánlevéltára; okl. = oklevelek; v. = város; vm. = vármegye.
Csukovits Enikő: Sedriahelyek – megyeszékhelyek a középkorban. Történelmi Szemle XXXIX
(1997). 3–4. sz. 363–386. A középkori Magyarország vármegyéiről megjelent legújabb összefoglalás, az ide tartozó szakirodalom áttekintésével együtt: Tringli István: Megyék a középkori Magyarországon. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Bp.–Piliscsaba 2009
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Medievalia III). 487–518.
Csukovits: i. m. 365.
Szécsényi Tamás erdélyi vajda (1321–1342) valószínűleg csak Doboka vm. nemessége részére
Bonchidán tartott közgyűlése: CDTrans II. 673. sz. (1330. IV. 24.); II. 675. sz. (1330. V. 11.);
Doboka és Kolozs vm. részére ugyancsak Bonchidán tartott közgyűlése: uo. II. 962. sz. (1337.
XII. 2.); Désen tartott közgyűlése: uo. II. 961. sz. (1337. XI. 27.). Derencsényi Pető erdélyi
alvajda (1337–1342) Szolnok, Doboka és Kolozs vm. részére Bonchidán tartott közgyűlése:
uo. II. 1055. sz. (1339. XI. 8.).
Janits [=Borsa] Iván: Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése 1526-ig.
Bp. 1940. 38, 47.
CDTrans II. 966. sz. (1337. XII. 10.).
Csukovits: i. m. 381–385.
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milyen szempontok alapján választott magának a megyék hatósága székhelyet, és azt sem
tudjuk, hogy egyáltalán ők választották-e, vagy netán a vajda jelölte ki számukra. Az erdélyi megyei oklevelek is csak annyit árulnak el, hogy az ítélőszéket in sede nostra
iudiciaria tartották; a megyeszékhelyek között egyaránt találunk jelentéktelen falvakat és
királyi várost is.
Belsőszolnok vármegye sedriaszékhelyéről – több kelethely nélküli oklevél (1325,
1329)7 után – csak későn, 1368-ban hallunk, ekkor a vármegye hatósága a megye egyik
városában, Désen ülésezett.8 Ugyanez maradt a helyszín 1468-ig,9 de olykor más helységekben is bocsátott ki oklevelet a vármegye (1398-ban egy alkalommal bírságoló oklevelet Rettegen,10 elismervényeket és egy kötelezvényt 1399-ben, illetve1400-ban Bekén,11
azonban 1398-ban és 1399-ben is Désen tartottak ítélőszéket12). 1470-től az ítélőszék
Désről Szentgyörgyre13 költözött. Mindkét település, Dés és Vízszentgyörgy is jelentős
folyó, a Szamos, illetve a Kis-Szamos mellékén, a Kolozsvárról Bonchida érintésével Dés
felé tartó út mentén feküdt. Dés királyi város volt (civitas, majd oppidum), Vízszentgyörgy
ellenben kisnemesi birtok (a Makrai és a Hermán nemzetségbeli Szentgyörgyi családé14).
1370-ben a vármegye ispánja a Déshez egyébként közeli Bálványosvár várnagya is volt,15

7

8
9
10

11
12
13

14
15
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Az első megyei – de kétes hitelű – oklevél: CDTrans II. 532. sz. (1325. IX. 18.); a következő,
ugyancsak keltezési hely nélküli: uo. II. 537. sz. (1325. X. 4., kétes hitelű okl.); majd napi keltezés és kelethely nélküli, csak tartalmi említésből ismert: MOL, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 30367, ed.: CDTrans II. 662. sz. (1329. [VIII. 27. k.]).
Ub II. 317–318 (1368. VIII. 23.); A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. Kv.
2006 (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3.; a továbbiakban: WassLt). 155. sz. (1370. VI. 5.).
DL 62892, ed.: Documente privitóre la istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. II/2.
Adnotate şi publicate de N. Densusianu. Bucuresci 1891. 186 (1468. VIII. 17.), ed.: Ub VI. 348
(3636. sz.).
A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. Barabás Samu. I–II. Bp. 1895
(a továbbiakban: TelOkl) I. 268 (1398. [VII. 2. k.], in Retek, f. IV. [---] Visit.). – Retteg ekkoriban a csicsói uradalomhoz tartozott, tehát királyi tulajdon, amit az erdélyi vajda kezelt. L.
Engel Pál: Magyarország a középkor végén. Bp. é. n. [CD-ROM] (a továbbiakban: Engel: Térkép), Retteg; Tagányi Károly–Kádár József–Réthy László–Pokoly József: Szolnok–Doboka vármegye monographiája. I–VII. Deés 1901–1905 (a továbbiakban: Kádár–Tagányi). V. 497.
TelOkl I. 271 (1399. XII. 10.); uo. I. 272–273 (1400. IX. 1.); uo. I. 273 (1400. X. 6.). – Beke elnéptelenedett település Néma közelében, a Désre menő nagy út mellett; kisnemesi birtok
(1288: CDTrans I. 433. sz., kétes hitelűnek minősítve; l. még Kádár–Tagányi II. 141).
TelOkl I. 264–265 (1398. V. 22.); uo. I. 265 (1398. VI. 26.); uo. I. 266 (1398. [VIII. 21.?]);
TelOkl I. 271 (1399. k.).
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (a ROLKmIg, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár őrizetében; a továbbiakban: ENMLt), Kornis cs lt, 1470. VII. 4.,
fényképmásolata: MOL, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (a továbbiakban: DF) 257678; DL
62984 (1509. II. 14.). Vízszentgyörgy, ma puszta Széplak közelében. – A vm. 1539-ben már
Németiben bocsátott ki oklevelet (Beszterce v. lt, 1539. VI. 12., in oppido Nemethy, f. V. p.
Corp. Chr.). Az oklevelet azonban 2010-ben Beszterce lt-ban (ROLKmIg) már nem sikerült
fellelni. Forrás: Berger, Albert: Urkunden Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in
Siebenbürgen. I–II (1203–1570). Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Wagner. Köln–
Wien 1986; III (1571–1585). Begründet von Albert Berger. Mit Ioan Dordea, Ioan Drăgan
und Konrad G. Gündisch herausgegeben von Ernst Wagner. Köln–Weimar–Wien 1995
(Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 11/I–III; a továbbiakban: Berger: Regesten). I.
1413. sz.
Kádár–Tagányi III. 5; VII. 114; Engel: Térkép, Dés, Széplak.
[Derencsényi] Pető fia: János magister, Belsőszolnok vm. ispánja (1370: WassLt 155. sz.) és
Bálványos vár várnagya (1364: TelOkl I. 133; 1371: Ub II. 366).
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de a sedria helyét ez nem befolyásolta. A sedriákat kéthetente,16 1368-tól szerdánként
(feria quarta) tartották (akárcsak a helyszínül szolgáló Dés hetivásárát),17 ám a vármegye
hatósága olykor vasárnap is oklevelezett, például egyezséget foglalt írásba.18
Doboka vármegye legkorábbi oklevele 1305-ből való,19 a megyei oklevelek keltezésének helyszíne ennek legkorábbi feltüntetésétől fogva (1334–1350) Bonchida volt,20 rövid
kitérővel (1364, 1367–1369: Jenő; 1371–1372: Lóna; 1378: Válaszút; 1379–1380: Jenő21).
1384-től azonban az ítélőszék helyszíne újból Bonchida oppidum 1544-ig.22 1545-ben
Doboka vármegye nemességének egyeteme (universitas nobilium comprovincialium,
iuratorum et assessorum comitatus de Doboka) Szék mezővárosban bocsátott ki ugyan
oklevelet, de a sedria ezután visszatért Bonchidára (1546).23 Kivételt csak akkor találunk,
ha a szolgabírák a sedriaszékhelyen kívül vizsgálatot tartottak, és az oklevelet a vizsgálat
helyszínén kiállították (1439: Doboka falu; 1516: Cege; 1524–1525: Szentegyed24), vagy ha
a vajdai közgyűlés alkalmával állítottak ki Tordán és a mellette fekvő Keresztesen oklevelet.25 Az 1422. évi, Apahidán kelt megyei oklevél, amelyben tévesen szerepel Doboka
vármegye neve, voltaképpen Kolozs vármegye kiadványa, amint azt a szolgabírák neve is
mutatja.26 Olyan oklevél is fennmaradt, amely Bonchidán kelt, és a kibocsátók egyikét,
Bádoki Lászlót Kolozs megyei ispánnak írja. Ez az oklevél valójában Doboka vármegye
hatóságának a kiadványa, mert a benne említett két szolgabíró korábban is dobokai szolgabíróként szerepelt.27 A sedriahely kiválasztásában a fő szempont itt is a könnyű megközelíthetőség volt. Doboka vármegyében a legállandóbb sedriahely, Bonchida a Kis-

16 Bírság kifizetésének elhalasztása a 15. napra: TelOkl I. 265 (1398. VI. 26.); perhalasztás a 15.
napra: uo. I. 537–539 (1435. V. 4.).
17 Ub II. 317–318 (1368. VIII. 23.); TelOkl I. 239–240 (1392. VIII. 14.) stb. – Dés vására: CDTrans
II. 966. sz. (1377. XII. 10.).
18 TelOkl I. 261 (1397. XI. 4., in Dees, dom. a. Martini ep. et conf.).
19 CDTrans II. 47. sz. [1305. XI. 25. e.]. Az ez utáni kelethely nélküli oklevelek: uo. II. 707. sz.
([1331. k.] VI. 15.); uo. II. 765. sz. (1332. XII. 21.).
20 CDTrans II. 794. sz. (1334. I. 17.); uo. III. 559. sz. (1350. II. 16.).
21 Jenő: TelOkl I. 131–132. (1364. V. 7.); WassLt 146. sz. (1367. VI. 29.); uo. 152. sz. (1369. VI.
26.); Lóna: uo. 156. sz. (1371. XI. 18.); uo. 158. sz. (1372. III. 9.); uo. 159. sz. (1372. IV. 6.);
Válaszút: uo. 171. sz. (1378. VI. 29.); Jenő: uo. 173. sz. (1379. VIII. 16.); uo. 174. sz. (1379. IX.
27.); uo. 176. sz. (1380. I. 24.).
22 WassLt 190. sz. (1384. VIII. 16.); Berger: Regesten I. 816. sz. (1525. III. 21.); WassLt 664. sz.
(1540. III. 16.); ENMLt, Kemény cs malomfalvi lt, középkori okl. 99. sz., (1544. XI. 11., f. III.
p. Omn. sanct., in oppido Bonchyda, loco scilicet sedis nostre iudiciarie). – Ebben az időszakban
az egyetlen kivétel Lóna: WassLt 276. sz. (1407. V. 31.).
23 ENMLt, Kemény cs malomfalvi lt, középkori okl., 101. sz. (1545. III. 24., in oppido Zeek, f. III.
p. dom. Iudica); ROLKmIg, Beszterce v lt, 1546. VI. 8. (in oppido Bonczyda, loco scilicet sedis
nostre iudiciarie, f. III. Asc. dom.), ed.: Berger: Regesten 1779. sz.
24 Doboka: DL 74071 (1439. V. 19.); Cege: WassLt 619. sz. (1516. III. 7.); Szentegyed: WassLt
639. sz. (1524. X. 11.), említi a korábbi, Bonchidán tartott ítélőszéket; WassLt 645. sz. (1525.
II. 22.).
25 Egyezséglevél: DL 73688 (in villa Kereztys, 1361. XII. 14.); alvajdai parancsra elvégzett vizsgálatról jelentés: Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Întocmit de Belu, S.–Dani,
I.–Răduţiu, A.–Pervain, V.–Gündisch, K. G.–Rusu, A.–Andea, S.–Gross, L.–Dincă, A. Vol.
X–XV. Buc. 1977–2006 (a továbbiakban: DocRomHist C). XII. 114–117. (1362. XII. 13.); kötelezvény: WassLt 175. sz. (1379. XI. 28.).
26 TelOkl I. 462 (1422. IX. 30.). Az itt említett szolgabírák: Mócsi Sandrin fia: Miklós (1419–
1424, 1429–1435) és Macskási Péter (1410, 1422–1424, 1425, 1429) Kolozs vm. szolgabírái.
27 WassLt 435. sz. (1444. XII. 15.). A két Doboka vm.-i szolgabíró: Sztrigyi György (1443–1446)
és Fodorházi András (1443–1445); vö. az előtte és utána kelt dobokai oklevéllel: WassLt 434.
és 436. sz.
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Szamos mellékén feküdt, fontos utak csomópontjában.28 A megyeszékhely ingadozása
ennek a vármegyének az esetében jelentéktelen, mondhatni látszólagos: Jenő, Lóna, Válaszút és Szék is Bonchida szomszédai, a településcsoport pedig a kelet–nyugat irányban
hosszan elnyúló vármegye centrumában fekszik. Dobokában a sedriákat kéthetenként,29
kedden (feria tertia) tartották, akárcsak Bonchida hetivásárát.30 Szék és Bonchida mezővárosok királyi birtokok voltak (utóbbi 1387-ig, attól fogva pedig a losonci Bánffy családé, akárcsak Válaszút), Jenő és Lóna pedig kisnemesi birtokok.31
Fehér vármegye ispáni tisztségét a XIV. század elejétől a mindenkori erdélyi alvajda
töltötte be.32 (A XIII. században az erdélyi vajda már egyben Fehér vármegye ispánja is;33
az alvajda ezt a tisztséget örökli meg, illetve veszi át ezt az ispáni funkciót.34) Az első ismert megyei oklevél Sülyén kelt 1320-ban,35 a következő, ugyanabban az évben,
Csesztvén.36 1322-ből két vármegyei oklevél maradt fenn, mindkettő Tövisen kelt.37 1339től38 a XV. század közepéig (1455-ig)39 kivétel nélkül minden vármegyei oklevelet Szentimrén állítottak ki. Az ispáni tisztséget is betöltő alvajdák utoljára 1406-ban szerepelnek
28 A megye úthálózatára l. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I3–
IV. Bp. 1987–1998. (A továbbiakban: Györffy) II. 55, 57.
29 Pl.: TelOkl I. 419 (1415. XII. 17.) és uo. I. 419–420 (1415. XII. 31.); uo. I. 421–422 (1416. III
24.) és uo. I. 416–423 (1416. IV. 7.).
30 CDTrans III. 559. sz. (1350. II. 16., in Bunchida, III. f. p. Invocavit); TelOkl I. 135–136 (1364.
VIII. 20., a sedria: VIII. 13-án, f. III. a. Assumpt. virg.). – Vasárnap kelt oklevelek: CDTrans II.
707. sz. ([1331. k.] VI. 15., in Vithi et Modesti); hétfőn: uo. II. 765. sz. (1332. XII. 21., in Thome
ap.); uo. II. 794. sz. (1334. I. 17., in Bonchyda, in Anthonii conf.); uo. III. 62. sz. (1341. VI. 18.,
in Bonchyda, f. II. p. oct. Corp. Chr.) stb. – Bonchida vására: uo. II. 966. sz. (1377. XII. 10.).
31 Engel: Térkép; Györffy II. 87–88 (Szék), 61–62 (Bonchida), 93 (Válaszút), 73 (Jenő), 77 (Lóna);
Kádár–Tagányi VI. 380 (Szék). Bonchida eladományozása: Zsigmondkori oklevéltár. I–II/1–2
(1387–1410). Összeállította Mályusz Elemér. Bp. 1951–1958. III–VII (1411–1420). Mályusz
Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Bp. 1993–2001. VIII–IX (1421–
1422); Borsa Iván–C. Tóth Norbert. Bp. 2003–2004; X. (1423). C. Tóth Norbert. Bp. 2007 (A
Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 1, 3–4, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 41,
43.; a továbbiakban: ZsOkl) I. 91. sz. (1387. VI. 3.).
32 Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Bp. 1996 (História Könyvtár.
Kronológiák, adattárak 5.; a továbbiakban: Engel: Archontológia) I. 247.
33 Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I/1–II/4. Ed. Emericus Szentpétery et Iván Borsa. Bp. 1923–1990. (A Magyar
Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 9, 13.). I/1–3. 189. sz. (1200, Zárai Állami
Lt, DF 286751); uo. I/1–3. 195. sz. (1201: Kisfaludy cs lt, DL 61124); CDTrans I. 146. sz. (1227:
Esztergomi káptalan mlt, DF 238224).
34 1320-ban Mihály erdélyi alvajda már Fehér vm. ispánja (CDTrans II. 349. sz., 1320. II. 19.).
35 CDTrans II. 349. sz. (1320. II. 19., in villa Syle, f. III. p. Invocavit). Megjegyzendő, hogy mivel
a MOL Mohács előtti gyűjteményének digitális katalógusa az erdélyi alvajdák által Fehér vm.-i
ispáni minőségben (a két ottani szolgabíróval együtt) kibocsátott okleveleket olykor megtévesztően alvajdaiként regisztrálja, e vm. kiadványainak sorozata a későbbiekben még valószínűleg bővíthető lesz. Vö. Collectio diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország digitális
levéltára. Digital archives of medieval Hungary. A Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 1874–2008 között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3). Szerk. Rácz György. Bp. 2008.
36 CDTrans II. 350. sz. (1320. II. 28., in villa Chieztue, f. V. a. Oculi).
37 Uo. II. 421. sz. (1322. III. 3., in villa Thywys, f. IV. a. Reminiscere).
38 Uo. II. 1033. sz. (1339. V. 12., in Sancto Emerico, f. IV. a. Penth.); DL 30830 (1455. VI. 12., in
Zenthemreh, XII. d. oct. Penth.). – Az 1336-ból fennmaradt Fehér vm.-i oklevél kelethelye bizonytalan, talán az is már Szentimre (CDTrans II. 875. sz.).
39 DL 30830 (1455. VI. 12., in Zenthemreh, XII. d. oct. Penth.). – Fehér vm. 1478. évi oklevelének
eredetije (ENMLt, Nemes cs lt, DF 257899) a kutatás számára hozzáférhetetlen, fényképmásolata pedig, minthogy az írás kopott, olvashatatlan.
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a szolgabírák mellett az oklevélkibocsátók között,40 ezután a vármegyei oklevelekben az
alispán – az alvajda helyettesítője az ispáni tisztségben – tűnik fel a szolgabírák mellett.
1478-ban és 1479-ben41 a Fehér vármegyei alispánok és a szolgabírák Szentkirályon bocsátanak ki oklevelet. 1483-ban,42 1499-ben43 és 1510-ben44 Enyed mezővárosban működött a sedria, és itt maradt legalább 1525-ig.45 Kezdetben a kialakulatlan megyeszékhely
és a polgárháborús viszonyok között46 az oklevelek keltezési helyszíne (1320, 1322: Sülye,
Csesztve és Tövis) alkalmi volt, és az erdélyi vajda pillanatnyi tartózkodási helyéhez igazodott. Ezután (1339–1455 között) a sedria színhelye Szentimre lett. Az erdélyi vajdák
igazságszolgáltató tevékenységét az octavális törvényszékeken a XIV. század elejétől az
alvajdák látták el, ez pedig a XIII. század végétől a XV. század 30-as éveiig a Fehér vármegyei Szentimrén működött.47 Az alvajda tehát ekkoriban a vármegye ügyeit is onnan intézte. Az a tény, hogy Szentkirály (1478–1479), majd a vele szomszédos Enyed lett a
sedria székhelye (1483–1525), továbbá az, hogy az itt kelt oklevelek kibocsátói között
nem találjuk a szolgabírák mellett a Fehér vármegyei ispánt, az alvajdát, hanem ennek
helyettesét/helyetteseit – akik a Fehér vármegye alispáni címét viselik – azt mutatja, hogy
e vármegye ügyei elszakadtak az alvajdától. Ez lehet tehát az oka a vármegyei ítélőszék
Szentimréről történő elköltöztetésének is. E három település mindegyike az egykor a
rómaiak által épített nagy út nyomvonalán fekszik;48 Szentimre a XV. század elejéig királyi, attól fogva nemesi birtok, akárcsak Szentkirály, Enyed pedig az erdélyi káptalan birtoka.49 Az ítélőszékeket meglehetősen rendszertelenül (a hét különböző napjain), de a
XIV. század közepétől, amikor már jól követhető, mindig nagyobb egyházi ünnepek
nyolcadán tartották.50 1525-ben már nem az alispán és a szolgabírák, hanem a vármegye
40 ZsOkl II/1. 4792. sz. (1406. VI. 6.).
41 DL 45724 (1478. V. 17.), ed.: Ub VII. 178. (4247. sz.); Béldi cs bodolai lt, [1479.] II. 9. Az oklevél szövegét Franz Zimmermann 1890. évi kéziratos másolata őrizte meg. L. a Román Országos Levéltár Szeben megyei Igazgatósága (Szeben), Szász Nemzeti és Szeben v lt (a továbbiakban: SzNLt), Zimmermann Fr.: Urkundenbuch XIII. 36 (kézirat), ed.: Ub VII. 207 (4296.
sz.).
42 Kemény cs csombordi lt, 1483. III. 12. (1585. II. 15-i átiratából; a Kemény cs csombordi lt-t
1897-ben Nagyenyeden, Alsófehér vm. levéltárában volt, ma pedig a ROLKmIg-án őriznek,
de 2009-ben az idézett oklevelet ott nem találtuk), ed.: Magyari Károly: Regesták Alsófehér
vármegye levéltárából. TTár Új folyam VIII(1907). 101.
43 Kolozsmonostori konvent mlt a Batthyaneum őrizetében (1499. IV. 3., DF 275366).
44 ENMLt, Kemény József gyűjt., 1510. IV. 7. (DF 253574), ed.: SzOkl I. 322–323.
45 DL 63036 (1525. II. 1., in oppido Enyed, in vig. Purif. Marie).
46 Engel Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310–1323). In:
Uő: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 2003. 352–
353.
47 Janits: i. m. 33.
48 Fehér vm. úthálózatára l. Györffy II. 124; az egyes települések: uo. II. 186 (Szentimre, Szentkirály), 141 (Enyed 1. sz.).
49 Engel: Térkép; Iczkovits Emma: Az erdélyi Fehér megye a középkorban. Bp. 1939 (Település- és
népiségtörténeti értekezések 2.) 62 (Szentimre); 62–63 (Szentkirály); 54 (Enyed); Györffy II.
186, 141.
50 Vízkereszt (oct. Epiph.): ZsOkl II/1. 4385. sz. (1406. I. 13.); uo. II/1. 4792. sz. (1406. VI. 6.);
TelOkl I. 327–328 (1408. I. 13.); Gyertyaszentelő Boldogasszony (oct. Purificatio Marie virg.):
DL 12666 (1435. II. 9.); DL 62911 és Ub VII. 207, 4296. sz. ([1479.] II. 9.); DL 63003 (1515. II.
9.); vigiliáján: DL 63036 (1525. II. 1.); Hamvazószerda (oct. Cinerum): DocRomHist C. XI. 97
(1357. III. 5., sedria: III. 1-jén); Ub V. 312, 2727. sz. (1451. III.. 19.); Böjtközép (oct. Medii
quadr.): ZsOkl II/1. 4566. sz. (1406. III. 24.); Húsvét (oct. Pasce): SzOkl I. 322–323 (1510. IV.
7.); Pünkösd (oct. Penth.): Ub VII. 178, 4247. sz. (1478. V. 17.); DL 30830 (1455. VI. 12., a
sedria VI. 1-jén); Úrnapja (oct. Corp. Chr.): CDTrans III. 474. sz.; Keresztelő János születése
(oct. Nat. Ioh. bapt.): DL 12666 (1435. VII. 1.); Szt. András apostol (oct. Andree ap.): DL 45760,
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nemességének egyeteme (universitas nobilium) nevében kelt az oklevél,51 ami itt is a megyei nemesség közösséggé alakulásának, öntudatának erősödését jelentette.52
Hunyad vármegye hatóságának 1333-ból maradt fenn az első oklevele. A XIV. század
utolsó harmadáig Déván tartotta ítélőszékét (1333–1371),53 ami azzal magyarázható,
hogy a vármegye ispánja a XV. század közepéig dévai várnagy is volt.54 Olykor a hunyadi
ispán a hátszegi várnagyi tisztséget is betöltötte, a XV. század közepétől pedig az ispán
mindig Vajdahunyad várnagya is egyúttal.55 Az ispáni székhely azonban ekkor már nem
befolyásolta a megye sedriahely-választását. 1382-ből maradt fenn adat az első olyan
Hunyad vármegyei ítélőszékről, amelyet már nem Déván, hanem Barcsán (a mai Nagybarcsán) tartottak, holott a megye ispánja, aki nem szerepel az oklevélkibocsátók között,
ekkor is egyben dévai várnagy.56 Ez utóbbi (az ispán, egyben dévai várnagy) – ura, az
erdélyi vajda nevében és csak a váruradalmat érintő ügyben – 1387-ben Déván bocsátott
ki oklevelet,57 a sedria továbbra is Barcsán volt, és a XV. században végig ez maradt a
vármegye ítélőszékének helyszíne.58 A vármegye olykor máshol is kiállított oklevelet,
1496-ban például a Dévától nem messze fekvő Kéménden tanúvallomást foglalt írásba,59
valószínűleg az egyik szolgabíró, Kéméndi István házában. Egy másik, egyezséget tartalmazó 1507-es oklevél pedig Bácsiban kelt.60 Az „in sede nostra Barcha” (1505),61 „ex sede
Barcha” (1510),62 „ex sede iudiciaria Barcha” (1516)63 megfogalmazások szerint azonban
a vármegye ítélőszékének ekkoriban is Barcsa volt a szokásos színhelye. 1520-ban viszont
– ismeretlen okoknál fogva – néhány évre átkerült Bácsiba (1520–1523),64 majd ingado-

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

182

illetve az erdélyi káptalan mlt a Batthyaneum őrizetében, DF 277589 (1478. XII. 7., ed.: TTár
1890. 151); Kisboldogasszony (oct. Nat. Marie virg.): TelOkl I. 147 (1366. IX. 22., említve a IX.
15-i sedria); ENMLt, iktári Bethlen cs lt, DF 255038 (1478. IX. 15.); DL 62994 (1511. IX. 15.).
– A jelek szerint Fehér vm. okleveleinek jó része az alvajdai octavális ítélőszékek alkalmával
kelt.
DL 63036 (1525. II. 1., in oppido Enyed, in vig. Purif. Marie).
Tringli: i. m. 515–516.
CDTrans II. 786. sz. (1333. IX. 29.); TelOkl I. 168–169 (1371. V. 7.).
Engel: Archontológia I. 248. – Egyedül Saul magister, Hunyad vm. ispánjának várnagyságáról
nem tudunk, valószínűleg csak azért, mert az őt említő oklevél tartalmi átiratban maradt fenn
(DocRomHist C. XII. 419–420, 1365. V. 7., DL 28047).
Hunyad vm. hatóságának működésére l. W. Kovács András: Administraţia comitatului
Hunedoara în evul mediu. Sargetia XXXV–XXXVI(2007–2008). 203–240.
DL 42244 (1382. [XII. 8–12. között], in Barcha, f. [---] p. Nicolai conf.).
ENMLt, Török Bertalan gyűjt., 1387. X. 16., DF 244533, ed.: ZsOkl I. 260. sz. (in Deua, f. IV.
a. Luce ev.).
TelOkl I. 223. (1390. I. 26.); ENMLt, Lázár cs meggyesfalvi lt, 1410. XII. 2. (DF 257919) stb.
DL 31157 (1496. IV. 21. és 1496. V. 1.).
Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs központi lt, DF 260457 (1507. IV. 27): in possessione Bachy
(és nem ex sede) szerepel az oklevélben.
DL 30965 (1505. VII. 1.).
DL 46960; DL 46961, ed.: Sólyom Fekete Ferenc: Egy ős magyar telep Hunyadmegyében. A
Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve (a továbbiakban: HunyadmÉvk)
V(1887–1888). 100–101 (1510. XI. 26.); Román Országos Történeti Levéltár, Buk. (Direcţia
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Buc.), Erdélyi oklevelek gyűjt. (Colecţia „Documente
transilvănene”), XVII/4d, ed.: Feneşan, Costin: Ohaba şi Ponor – două moşii româneşti din
Ţara Haţegului şi stăpânii lor în secolele XV–XVI. Sargetia XVIII–XIX(1984–1985). 190–191
(1511. II. 11); uo., XVII/8, ed.: Sargetia XVIII–XIX(1984–1985). 191 (1511. IV. 1.).
DL 47141, ed.: HunyadmÉvk V(1887–1888). 103 (1516. II. 26.).
ENMLt, Török Bertalan gyűjt, DF 244563 (1520. VI. 19.); DL 47374 (1520. IX. 25.); DL 47486,
ed.: HunyadmÉvk V(1887–1888). 104 (1523. I. 13.); DL 47499, ed.: HunyadmÉvk V(1887–
1888). 104–105 (1523. IV. 14.). – Ebben a korszakban Barcsán kelt egy olyan oklevél, amelynek kibocsátói Barcsai Pál erdélyi protonotárius, továbbá Folti László, bakaji Macskási Gáspár,
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zott Barcsa (1524)65 és Bácsi között (1528, 1536).66 Egy további egyezséget 1531-ben Pestesen foglalt írásba a vármegye.67 Az ítélőszékeket 1333–1390 között szerdánként (feria
quarta), 68 ezután pedig, 1395–1536 között következetesen kedden (feria tertia)69 tartották, valószínűleg mindig kéthetenként.70 1528-ban már nem az ispán és a szolgabírák,
hanem a vármegye nemességének egyeteme bocsát ki missilist.71 Déva királyi vár volt,
Barcsa és Bácsi kisnemesi birtokok72; Barcsa az Egregy (ma Cserna) völgyében,73 a
Vajdahunyadot Dévával összekötő út mentén, Bácsi pedig a Sztrigy völgyében,74 a Déváról Hátszegre vezető úton feküdt.75
Kolozs vármegye a XIV. században Kolozson, más néven Kolozsaknán tartotta az
ítélőszékét, legkorábbi kiadványa 1312-ből maradt fenn.76 Meglehet, Kolozsvár értendő a
vármegye 1334. évi oklevelében kelethelyként szereplő Clusvaron,77 de 1339-től újból
Kolozson íródtak a vármegyei oklevelek.78 Egy alkalommal, 1358-ban kivételesen a
Kolozs szomszédságában fekvő Kályánon kelteztek egyazon napon két vármegyei oklevelet (bevallás elmulasztását tanúsító, illetve határjáró oklevelet).79 1359–1378 között újból Kolozs a helyszín.80 Legkésőbb 1381-ben azonban a sedriát áttették Apahidára81 (akkori nevén Apáthidára), és itt is maradt a XV. század végéig (1497).82 A települést olykor
a vármegye ítélőszékének helyszíneként említik az oklevelek.83 Kolozs vármegye egy

65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Kéméndi Miklós és Kisbarcsai Mihály szolgabíró (ENMLt, Jósika cs hitbizományi lt, 1520. IX.
20., DF 257630).
Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs központi lt, 87/2/5/a, DF 260304 (1524. X. 11.); uo., Révay,
87/2/4, DF 260303 (1524. X. 11.).
Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburgisches Archiv, Brandenburger Literalien, 1073/5, ed.: Pataki, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Studiu şi documente. Buc.
1973 (Biblioteca istorică XXXIX; a továbbiakban: Pataki: Hunedoara) 200–201. (1528. V. 29.,
in posessione Bachi, loco videlicet sedis nostre iudiciarie, f. III. a. Ascens. dom.); ENMLt, iktári
Bethlen cs lt, 1536. III. 7., R. VI. fasc. 184 ½/9 [= uo., középkori okl. 179. sz.], csonka oklevél
(in Bachy, f. III. p. dom. Invocavit).
MOL, Sólyom Fekete gyűjt., 1531. XI. 21. (in Pesthes, f. III. a. Clementis pape), ed.: HunyadmÉvk
V(1887–1888). 108–109.
CDTrans II. 786. sz. (1333. IX. 29.); TelOkl I. 223 (1390. I. 26.).
ZsOkl I. 3929. sz. (1395. IV. 20.); Révay cs központi lt, 87/2/4 (DF 260303, 1524. X. 11.);
ENMLt, iktári Bethlen cs lt, 1536. III. 7., R. VI. fasc. 184 ½/9.
ENMLt, iktári Bethlen cs lt, 1488. VI. 17. (DF 255046); DL 46091 (1488. VII. 1.), ed.: Sólyom
Fekete Ferenc: A magyarság és az oláh incolatus Hunyadban. HunyadmÉvk I(1880–1881).
68–69.
Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburgisches Archiv, Brandenburger Literalien, 1225/2, ed.: Pataki: Hunedoara 201–202 (1528. VI. 9.); MOL, NRA, fasc. 1530/37, ed.: Pataki: Hunedoara
203–205 (1528. XI. 3.).
Engel: Térkép; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III,
V. Bp. 1890–1913. (A továbbiakban: Csánki) V. 70 (Bácsi), 74 (Barcsa); Györffy II. 289 (Bácsi,
Barcsa).
CDTrans II. 17 (1302. IV. 16.); Györffy II. 277.
CDTrans III. 357 (1346. X. 30.); Györffy II. 277.
A megye úthálózatára l. Györffy II. 287–288.
CDTrans II. 198. sz. (1312. VI. 4., in Clus, in quind. p. oct. Penth.).
Uo. II. 825. sz. (1334. VIII. 10., Clusvar, f. IV. a. Assumpt. Marie).
Uo. II. 1025. sz. (1339. II. 10., Clus, in Cynerum).
TelOkl I. 108–110; uo. I. 110. (1358. VIII. 1.).
Uo. I. 111 (1359. I. 16.); uo. I. 180. (1378. IX. 15.).
Uo. I. 201–202 (1381. IX. 11.).
DL 27087 (1497. XI. 8., in Apahyda, f. IV. a. Martini ep.).
Pl. MTAKKt, 1482. III. 13. (DF 244105); DL 105520 (1484. IV. 7.).
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1398.,84 illetve 1416. évi oklevelében ugyan a Doboka vármegyei Bonchida szerepel a
kiállítás helyeként, de ezek nyilvánvaló elírások a szokásos Apahida helyett.85 Kolozs vármegye ispánja, patai Dezső Antal a szolgabírák nélkül, családi birtokán, Patán bocsátott
ki oklevelet (1460), Rápolti György pedig a kápolnai közgyűlésen (1467), de ezek nem a
vármegyei ítélőszék kiadványai.86 1499-ben Kolozs vármegye alispánjai és szolgabírái
Kolozsvárott bocsátottak ki oklevelet egy előttük megtörtént birtokelidegenítés ügyében;87 és hogy ez nem csak elírás, mutatja, hogy a következő fennmaradt oklevélben,
1510-ben is Kolozs vármegye nemességének összessége itt bocsát ki oklevelet – amint az
oklevélben szerepel: „bírói ítélőszékünk helyén”.88 1512-től a vármegye már a Kolozsvárhoz közeli Bácson (a mai Kisbács), tartotta ítélőszékét, legalább 1526-ig,89 1530–1533
között azonban a helyszín Kolozsvár,90 utóbb pedig, 1539-tól, Szamosfalva.91 Noha a
Kolozs megyei ispánok olykor Léta vár várnagyai is voltak (1332, 1408, 1419), a sedria
helyszínét ez nem befolyásolta.92 A Dobokához hasonlóan kelet–nyugat irányban hoszszan elnyúló Kolozs vármegyében is a földrajzi középpontban terültek el a szomszédos
Kolozs, Kályán és Apahida települések. Ezektől nem messze található a később egymást
követő, ugyancsak szomszédos Kolozsvár, Bács és Szamosfalva.93 Ezek a települések is
fontos útvonalak mentén feküdtek; Bács, Kolozsvár, Szamosfalva és Apahida például a
vármegyén nyugat–kelet irányban végigvezető út mentén, a Kis-Szamos völgyében,
Kolozs pedig a Tordára tartó hadiút mentén.94 Kolozs város, majd mezőváros, Kolozsvár
királyi város, Kályán nemesi birtok, Apahida és Bács pedig a kolozsmonostori bencés

84 1398. X. 9-én Kolozs vm. oklevelében a kibocsátás helye Bonchida (WassLt 231. sz.), de ez
csak elírás. A keltezési hely Kolozs vm. szokott sedriahelye, Apahida kellene hogy legyen,
mert Kolozs vm. ispánja és szolgabírái ugyanazon a napon ott állítottak ki oklevelet (WassLt
230. sz.).
85 WassLt 328. sz. (1416. I. 29.). – Mint már említettük, egy 1422. évi, Apahidán kelt megyei
oklevélben tévesen szerepel Doboka vm. neve, mert az voltaképpen Kolozs vm. kiadványa, az
itt említett szolgabírák ugyanis Kolozs vm. szolgabírái (TelOkl I. 462, 1422. IX. 30.).
86 DL 28844 (1460. VIII. 7.); DL 27031 (1[4]67. VI. 4.).
87 ENMLt, Kemény cs malomfalvi lt, 1499. II. 27. (DF 252665. és 257841).
88 Uo. 1510. I. 2. (DF 252688).
89 ENMLt, Jósika cs hitbizományi lt, 1512. III. 3. (DF 257623); ENMLt, Suky cs lt, 1526. II. 7.
(DF 255218).
90 KmJkv II. 4326. sz. (1530. X. 26., in civitate Koloswariensi, loco scilicet sedis nostre iudiciarie, f.
IV. a. Sim. et Jude); Suky cs lt, 1533. II. 12., középkori okl. 188. sz., ed.: Petrichevich Horváth
Emil: A Petrichevich család történetének regesztái. Első rész. II. 1069–1942.. Pécs 1942. (A
Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich család története és oklevéltára) 368, 1950. sz. (in
civitate Koloswar, loco scilicet sedis nostre iudiciarie, f. IV. a. Valentini mart.).
91 ENMLt, Suky cs lt, 1539. II. 5., középkori okl. 204. sz. (f. IV. p. Purif. Marie virg., in Zamosfalwa,
loco scilicet sedis nostre iudiciarie); ENMLt, Jósika cs hitbizományi lt, 1544. V. 21., középkori
okl. 25. sz. (f. IV. vid. in profesto Ascens. dom., in Zamosfalwa, loco scilicet sedis nostre
iudiciarie).
92 Rimai Miklós kolozsvári (!) ispán (1331), létai várnagy (1331–1341), Kolozs vm. ispánja
(1332); l. Engel: Archontológia II. 205; Drági F[erenc?] Kolozs vm. ispánja és Léta vár várnagya (1408: Franciscus de D[--- et] Stephanus de Angal dictus, castellani de Leta, comites de
[Clu]s, TelOkl I. 342); Drági Jakab Kolozs vm. ispánja (1417–1419), létai várnagy (1419),
ZsOkl VII. 1000. sz.
93 Györffy III. 353 (Kolozs), 351 (Kályán), 342 (Apahida), 356–360 (Kolozsvár), 342 (Bács),
370–371 (Szamosfalva); Csánki V. 305–307 (Kolozs), 364–365 (Kályán), 327–328 (Apahida),
310–324 (Kolozsvár), 330 (Bács), 403 (Szamosfalva).
94 Kolozs vm. úthálózatára l. Györffy III. 337–338; a Kolozsra tartó utak: Csánki V. 305.
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apátságé volt. Az ítélőszéket kéthetenként,95 általában szerdán (feria quarta) tartották,96
az ügyek tárgyalása egy-két napot vehetett igénybe.97
Küküllő vármegye 1331-ben Csáváson bocsátott ki oklevelet. A következő adatunk
1407-ből való, ekkor a keltezésben már Kápolna szerepel98 (eldönthetetlen, hogy Alsóvagy Felsőkápolna), holott az ispán okán, aki ekkor a küküllővári alvárnagyi tisztséget is
viselte, nem lenne meglepő, ha a sedria helyszíne a nem messze fekvő, de központi jellegét már a XIV. század elején elvesztő, a király által birtokolt Küküllővár lett volna.99 1416ban a Dicsőszentmártonhoz közeli, már a középkorban elnéptelenedett Kornéltelkén,100
majd ugyanabban az évben újból Kápolnán 1439-ig,101 utána megint Kornéltelkén
(1448),102 később pedig a Dicsőszentmártonhoz közeli Szőkefalván (1478),103 1479-ben
Abosfalván állít ki a vármegye oklevelet.104 1499-ből az egyik szolgabíró Bolkácson kelt
oklevele maradt fenn (ez utóbbi tanúvallatás).105 1513-ban ugyancsak Szőkefalván bocsát
ki oklevelet a vármegye.106 Abosfalva, Csávás, Kápolna, Kornéltelke és Szőkefalva egyaránt a vármegyét nyugat–kelet irányban átszelő Kis-Küküllő mentén a folyó völgyében
húzódó nagy út mentén fekszik;107 mindegyike kisnemesi birtok.108 A megyeszékhely kiválasztásában tehát csak a földrajzi helyzet, könnyű megközelíthetőség játszott szerepet.
Az oklevelek az ítélőszék helyszínének gyakori változása ellenére mindig szerdán (feria
quarta) keltek.109

95 Pl. WassLt 234. sz. (1398. XI. 6.); uo. 235. sz. (1398. XI. 20.).
96 Vasárnap kiállított oklevelek: CDTrans II. 198. sz. (1312. VI. 4.); uo. II. 223. sz. (1314. VII.
13.); kedden tartott sedria: ENMLt, Kemény cs malomfalvi lt (1424. IV. 11., DF 257807;
Apathyda, f. III. p. dom. Iudica); csütörtökön kelt jelentés: WassLt 393. sz. (1429. III. 17., in
Apathyda, f. V. p. Judica); szombaton keltezett idézés: TelOkl I. 126–127 (1363. IX. 23.); kedden tartott ítélőszék: ENMLt, Kemény cs malomfalvi lt, 1424. IV. 11. (DF 257807, Apathyda,
f. III. p. dom. Iudica) . stb.
97 1466. I. 8-án elkezdett ítélőszék másnapján kelt oklevél: ENMLt, Suky cs lt, 1466. I. 9. (DF
255275), ed.: Petrichevich: i. m. 357, 1878. sz..
98 Csávás: CDTrans II. 722. sz. (1331. XI. 6.); Kápolna: TelOkl I. 325. (1407. VIII. 31.).
99 Györffy III. 544, 556–557; Csánki V. – 1361-ben Küküllő vm. ispánja egyben Újvár (Küküllő
vm.) várnagya is, a szolgabírákkal együtt ebben az évben kiadott oklevele csak tartalmi átírásból ismert, és kelethely nélküli (1361: DL 29694, ed.: DocRomHist C. XIII. 672–674). – 1439ben Küküllő vm. ispánja egyidejűleg Küküllővár várnagya, ispánként kiadott oklevele csonka,
a kelethely hiányzik (ENMLt, Mike Sándor gyűjt., 1439. XI. 11., DF 253594, ed.: TTár 1889.
750–751). – 1478-ban péterfalvi [Porkoláb] András [küküllővári?] várnagy (DL 62907, 1478.
IV. 25; vö. Ub VII. 208, 4298. sz., 1479. III. 10.).
100 ZsOkl V. 2286. sz. (1416. IX. 9.). Küküllőpócsfalva, Erdőalja és Dicsőszentmárton között keresendő (1408: Ub III. 452–454; Csánki V. 885).
101 ZsOkl V. 2342–2344. sz. (1416. X. 7.); uo. V. 2375. sz. (1416. X. 21.); ENMLt, Mike Sándor
gyűjt. (DF 253594, 1439. XI. 11.).
102 TelOkl II. 35 ([1448.] III. 20.)
103 DL 62907 (1478. IV. 25.).
104 DL 45771, ed.: Ub VII. 208, 4298. sz. (1479. III. 10., in sede nostra iudiciaria, in Abasffalwa).
105 SzNLt, Urkunden II/648 (DF 245292, 1499. XI. 24.).
106 ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, 1513. VII. 6. (DF 261103).
107 A megye úthálózatára l. Györffy II. 544.
108 Györffy III. 547 (Abosfalva); 550 (Csávás), 554–555 (Kápolna), 562 (Szőkefalva); Csánki V.
866 (Abosfalva), 872 (Csávás), 882 (Kápolna; Alsókápolna 1393-ig a küküllővári uradalomhoz tartozó királyi birtok), 885 (Kornéltelke), 897–898 (Szőkefalva).
109 Kivétel: DL 62907 (1478. IV. 25.); SzNLt, Urkunden II/648 (DF 245292, 1499. XI. 24., Bolgaacz,
dom. a. Kathar. virg.).
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Torda vármegye ítélőszékének színhelye a középkorban végig a vármegye – és Erdély
– egyik legjelentősebb kiváltságolt települése, Torda város (civitas, 1453-tól oppidum)110
volt, az ítélkezéseket hétfőn (feria secunda) tartották.111 Torda vármegye sedriahelyének
kiválasztásakor a földrajzi szempontokon túlmenően döntő lehetett, hogy az erdélyi vajdák által a nemesség számára rendszertelen időközönként összehívott közgyűlést is e
település határában tartották.112 Az erdélyi vármegyei ítélőszékek helyszínei közül a
tordai bizonyult a legállandóbbnak. (A vajdai közgyűléseken egyébként mind a hét erdélyi vármegye szolgabírái is részt vettek, és egy ilyen közgyűlésen, 1348-ban kelt a jelenleg
ismert egyetlen olyan oklevél, amelyet a hét erdélyi vármegye szolgabírái közösen állítottak ki.113)
Közismert, hogy az Árpád-kori ispáni székhelyek a XIV. század elejére elvesztették
központi szerepüket, és a vármegyei ítélőszékek sem itt üléseztek már.114 Hunyad vármegye kivételével a vajdai honorhoz tartozó várak sem vonzották a sedriákat, még akkor
sem, amikor várnagyuk egyben megyésispán is volt. Erdélyben, akárcsak Magyarország
más területein, kisnemesi falvakban vagy mezővárosokban tartották a vármegyei ítélőszékeket. Belsőszolnok, Doboka, Hunyad, Kolozs és Küküllő vármegyék esetében a székhely kiválasztásában elsősorban a földrajzi elhelyezkedés, a könnyű megközelíthetőség
számított; Fehér és Torda vármegyékben pedig emellett egy-egy bírói fórum, az alvajdai,
illetve a vajdai ítélőszék megléte bizonyult döntőnek.

Az erdélyi vármegyék ítélőszékeinek fontosabb helyszínei
Vármegye
Belsőszolnok
Doboka
Fehér

székhely
Dés
Vízszentgyörgy
Németi
Bonchida
Szentimre
Szentkirály
Enyed

ideje
1368–1468
1470–1509
1539
1334–1544
1339–1455
1478–1479
1483–1525

ítélőszék napja
szerda
szerda
csütörtök
kedd
egyházi ünnepek nyolcada

110 Torda város a középkorban „Erdélynek legállandóbb politikai központjává s hadászat, közigazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében is egyik legfontosabb helyévé” vált. Csánki V.
686.
111 A legkorábbi megyei oklevél 1335-ből való (l. alább), a kelethelyet 1383-tól tüntetik fel (1383.
III. 30., TelOkl I. 208); 1536. XII. 4. (in Barbare virg., in oppido Thorda; ENMLt, iktári Bethlen
cs lt, R. VI. fasc. 304/6 [= uo., középkori okl., 188. sz.]). – Kivételek: 1. Torda vm. 1335. VIII.
18-án, pénteken (Thorde, f. VI. a. Steph. reg.) írásba foglalja egy vizsgálatuk jelentését (Vay cs
berkeszi lt: DL 96182, ed.: Anjou-kori oklevéltár. 1301–1387. XIX. Szerk. Kristó Gyula–Makk
Ferenc. Bp.–Szeged 2004. 516. sz.). – 2. Torda vm. [1366.] IV. 30-i, csütörtökön írt jelentése
(V. f. p. Georgii mart., keltezési hely nélkül) Lackfi Dénes erdélyi vajdához (a kolozsmonostori
konventnek a Batthyaneumban őrzött mlt-ban, DF 275185, ed.: DocRomHist C. XIII. 55–56).
– 3. Torda vm. szolgabíráinak 1408. VII. 10-i, keddi (Torde, f. III. a. Margarethe virg.) bizonylata egy bírság kifizetésének elmulasztásáról (TelOkl I. 341). – 4. Torda vm. 1436. IX. 3-i,
keddi (III. d. f. V. a. Nat. Mar. virg., keltezési hely nélkül) jelentése Lépes Loránd erdélyi alvajdához (a kolozsmonostori konventnek a Batthyaneumban őrzött mlt-a, DF 275261, ed.:
TTár 1897. 349).
112 Janits: i. m. 38.
113 CDTrans III. 458. sz. (1348. V. 10., DL 30647).
114 Tringli: i. m. 505.
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Vármegye
Hunyad

Kolozs

Küküllő

Torda

székhely
Déva
Barcsa
Bácsi
Pestes

ideje
1333–1371
1382–1516, 1528
1520–1523, 1528, 1536
1531

Kolozs
Apahida
Kolozsvár
Bács
Szamosfalva
Csávás
Kápolna
Kornéltelke
Kápolna
Abosfalva
Szőkefalva
Torda

1312–1378
1381–1497
1499–1510, 1530–1533
1512–1526
1539–1544
1331
1407
1416, 1448
1416–1439
1479
1513
1383–1536

ítélőszék napja
szerda (1333–1390)
kedd (1395–1536)

szerda

mindvégig szerda

hétfő

187

EME

W. Kovács András

188

EME

Kolozsvári szőlők és borok a fejedelemség korában

Kovács Kiss Gyöngy

Kolozsvári szőlők és borok a fejedelemség korában

A

szőlő- és borkultúra a maga történeti és földrajzi tagoltságában, komplexitásában
és változékonyságában a legrégebbi műveltségi javak egyike, olyannyira, hogy
gyakorta jellemző lehet egy civilizációra. Előzményei több ezer évesek, a szőlőtermesztés és borkészítés története valójában egyidős az emberiség történetével, fejlődése párhuzamos a kultúráéval és a civilizációéval.
A kolozsvári szőlőművelés kezdeteit hiteles írásos emlékek nem tanúsítják, jóllehet a
települést övező dombok napsütötte oldalai, a málok mindig is alkalmasak voltak szőlőtelepítésre és -művelésre,1 amint ezt a több évszázados gyakorlat is bizonyítja. Az első
szőlőművelők akár a rómaiak is lehettek, esetleg a várnépek, a püspöki falu lakosai vagy
a hospesek. Nem zárható ki azonban az sem, hogy a Kolozsvár tőszomszédságában letelepült kolozsmonostori bencések serkentették elsőkként a kolozsváriakat szőlőművelésre, mint ahogy ezt a világ más tájain is tették; Kolozsvár esetében pedig egyéb területeken
is hozzájárultak a település gyarapodásához, anyagi és szellemi kultúrájának megszilárdulásához.2
Miután 1316-ban I. Károly a kolozsváriak kérésére kibocsátja Kolozsvár várossá fejlődésének alapkiváltságlevelét,3 a városi levéltári anyagban is egyre több oklevél támasztja alá a szőlőművelés és a borgazdálkodás tényét. A város kiváltságleveleinek sorozatában
a szőlőkre és a borra vonatkozó kiváltságok kötegét a vinea és a vinum címszavak V kezdőbetűjével jelölik (Fasc. V.), a köteg első hét oklevele pedig a szőlőműveléssel kapcsolatos. Ezek, többek között, pontosítják már a XIV. században, hogy a város határán kívül
meddig terjednek a kolozsváriak szőlői, illetve – mint egyébként más városok esetében is
– miként nyilvánul meg e téren a királyi támogatás a várospolitika és a szőlőművelés tekintetében. A köteg első három oklevele ugyanis a földesúrnak járó hegyvám (tributum
montanum de vineis) – amivel a középkori jogszemlélet szerint a szőlőtermesztők tartoznak a város határán túl művelt szőlőkért – fizetése alól mentesíti a kolozsváriakat. Az
első, 1373-ban kelt oklevélben I. Lajos király felszólítja az erdélyi püspököt, ne szedjen
hegyvámot a kolozsváriaktól a fenesi birtokán művelt szőlőikért. A második, hasonló,
imperatívuszban megfogalmazott oklevél a kolozsmonostori apátnak szól, és az apátság
monostori uradalmának területén művelt szőlőket érinti. A harmadik, 1409-beli oklevél
Kolozsvárt is – miután 1405-ben elnyerte a szabad királyi „kerített” város státusát – a
királyi városokat megillető kilenced, illetve hegyvám fizetése alóli mentességben részesíti, bárhol is található szőlőiket illetően.4 Természetesen az idők folyamán ennek a men1

2
3
4

Például 1454-ben egy kolozsvári özvegyasszony végrendeletében túzokmáli szőlőjéről hagyakozik, 1469-ben kolozsvári polgárok a Kőmálon művelt szőlőjükért a kolozsmonostori apátnak tartoznak bordézsmával, 1461-ben a Szentgyörgy-hegyen, 1468-ban pedig a Thropenberg
nevű hegyen lévő szőlőről végrendelkeznek. KmJkv I. 448, 694, 582, 660.
KmJkv I. 119.
JakabOkl 31–33. Vö. CDTrans II. 119.
JakabOkl 72–73, 82–83, 149–150. Az említett szőlőkre és borokra vonatkozó okleveleket
Diósy Gergely is – aki igencsak tisztában volt a szőlőtermesztés jelentőségével a kolozsváriak
anyagi jólétét illetően – fontosnak és méltónak tartotta arra, hogy bevezesse az 1592-ben befejezett, első magyar nyelvű levéltári segédletébe. Néhány példa ezekből: „Sigmond lewele,
hogy a Coloswariaknak mind ith valo, s mind másut valo hatarokon fekw zeoleiekreol,
mustiokrol se wamot, se feold bert, se kilencedet ne vehessenek, ne kerhessenek is semmi-
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tességnek a hatálya a földesúr és a kolozsváriak közti hatalmi viszony függvényében
többször is módosult, előfordult ugyanis, hogy az erőskezű kolozsmonostori apátok általános földesúri igényekkel léptek fel, mely gesztus viszályok és pereskedések sorozatát
gerjesztette.5
E források ugyanakkor arról is tanúskodnak, hogy a XIV. század folyamán – saját
határaikon túl – a kolozsváriak szőlői, szőlőkertjei és -hegyei (promontoriumok) nyugaton
már egészen a Szászfenes feletti dombokig terjedtek. Ennek megfelelően a fejedelemség
korában a kolozsváriak szőlőskertjei délen a Házsongárdtól kezdődően délkelet felé a
Békásig húzódtak, majd északon a kajántói úttól és völgytől kiindulva a Szentgyörgyhegyen, a Lombon, a paisi dűlőn, a különböző nevű málokon – Túzokmál, Kőmál, Borjúmál, Kányamál – és a Hóján át a monostori és szászfenesi dombokon folytatódtak. A
kolozsvári szőlők helyének és a birtoklók szerinti területének egyik leggazdagabb forrása
a városi levéltár osztálylevelei. Ezek szerint a kolozsváriak szőlőhagyatékait a leltárakban
a következő nevű helyeken azonosíthatjuk: Szentgyörgy hegye, Hídelve (kertszőlő), Kőmál, Hója, Lomb (külön említve a felső Lombot), Fenes, illetve a fenesi határ, utóbbi
esetében külön specifikálva a kertszőlő, a kerekszőlő, de megkülönböztetik a fenesi Hoszszúhegyet, a Hosszúszőlőt, másképpen a Hosszút is. Természetesen a szőlőtermesztésre
alkalmas és használt helyek területének ára különbözik a talaj, következésképpen az ott
termett szőlőből készült bor minőségének függvényében; az ármegállapításnál azonban
feltehetően figyelembe vették a szőlőültetvény állapotát is.6 Így például a fenesi határon
az osztóbírák egy hold szőlőt 1629-ben a Hosszúhegyen 40 rénes forintra értékeltek, a
Hosszúszőlő felett pedig egy fél holdat 30 forintra, a Szentgyörgy-hegyen 1630-ban egy
hold ára 33 rénes forint, míg a felső Lombon ugyanebben az évben 31 forint csupán félholdnyi szőlőt ért.7
Tekintsük röviden át, kik voltak a kolozsvári szőlők birtokosai. Krónikájában Heltai
Gáspár Stephan Kolb polgárt, akinek a házában Hunyadi Mátyás született, gazdag szőlő-

5
6

7
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keppen, hanem chak az igaz dezmat megh advan, bekewel bochatassanak az eo Borokkal. –
Layos lewele Convent pechety alath, hogy a fenessj zeoleokreol se feold bert, se egieb
Exactiokat ne vehessenek, hanem chak az igaz dezmath. – Sigmond leewele: Dichyri az waros
hiwsegeth. Ad illien zabadsagot, hogy akar melj hataron leweo zeoleo hegiekreol feold beert, s
kilencedet ne vehessenek, mely zabadsagot semmj zyn alat egy feyedelem is meg ne zeghessen
semmi kenzergetessel, ighiretekkel, seoth ha valakit erre meg esketnenek is, semmit az hwt ne
keoteleshessen, heaba valo legien, mellyet Sigmond teorwen zerint erreol deliberalwan adoth
kj.” Kiss András: Más források – más értelmezések. Mv. 2003. 148.
KmJkv I. 51–53.
A kolozsvári fejedelemség kori ingatlanárakat, beleértve a szőlőkét is, külön dolgozatban kívánom részletezni. A szőlők Kolozsvár környéki elhelyezkedéséről, illetve a szőlőtermesztésről, egyebek közt l. Jeney-Tóth Annamária: Szőlőtermesztés és borfogyasztás a 17. század első
évtizedeiben Kolozsváron. Korunk 2008. 9. sz. 62–68.
ROLKmIg, Kolozsvár város levéltára (a továbbiakban: KvLt) Fasc. I. 143, 148 b, 148 c. Ez az
értékkülönbség egyébként kimutatható a szántóföldek esetében is. Míg a Szentgyörgy-hegyen
vagy a györgyfalvi út mellett egy négyköblös szántóföld ára 12 rénes forint volt, a Kövespadon
egy hatköblös föld 25-öt, egy tízköblös pedig 50-et ér, a Kajántó völgyében, illetve a BelsőSzopor oldalán pedig egy-egy nyolcköblös föld ára csupán 12 rénes forint, a Kőhídon egy kilencköblös föld 12 rénes forint. A tordai országút mellett egy négyköblös szántóföld 17 rénes
forintot és 54 dénárt ér, a Házsongárdon, a tordai országút mellett szintén egy négyköblös
szántóföld 6 rénes forint, míg a Túzokmálon egy három és fél köblös 10-et, a Túzokmál alatt
egy kétköblös és 4 vékást 4 rénes forintra értékelnek. A Nádasteri alatt, innét a Nádason egy
négyköblös szántóföld 45 rénes forintot, a Bodonkút alatt egy két és fél köblös pedig 16-ot ér.
A Kajántó-völgyben egy nyolcköblös föld ára 13 rénes forint, a borháncsi oldalon a négyköblös földet 6 rénes forintra értékelték, a györgyfalvi út mellett ugyanilyen területű föld 14 rénes
forintot ér, Belső-Szopor oldalán a nyolcköblös föld értéke 12 forint.
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mívesként említi, bár Mátyás királynak a szülőházát adófizetés alól mentesítő kiváltságlevele a lakóépület említett gazdáját egyszerűen civisnek nevezi.8 Viszont a XVI. századtól a kolozsvári források a szőlőmívelő megnevezéssel a szőlőkben idénymunkát végző
szolgarendűeket illetik. Nem honosodott azonban meg a szőlősgazda kifejezés sem, amit
az is bizonyít, hogy a kolozsvári adatokban különösen gazdag Erdélyi magyar szótörténeti tár ’szőlősgazda’ címszava egyetlen olyan kolozsvári adalékot sem tartalmaz, amely a
kifejezés használatára utalna.9 Nyilván azért nem, mert a kolozsvári társadalomban ismeretlen a valós szőlősgazda státus – egzisztenciális értelemben, kizárólagos jövedelemszerző minőségként. A szőlőbirtokosok elsősorban a városfalakon belül élő módos vagy
kevésbé módos polgárok, céhbeliek, „művesek”, „árus emberek”, kalmárok vagy egyéb
foglalkozásúak voltak. Már 1454-től ismerünk kolozsvári polgárokat, akik a monostori
hegyen birtokoltak szőlőket, 1492-ben pedig Lukács kolozsvári festőt Polnar Péter apát a
monostor és a templom díszítéséért két hold szőlővel és egy présházzal jutalmazta.10 Az
ispotályok szőlőterületeinek kivételével a kolozsvári polgárok tulajdonát képező szőlők,
jobbára az idők folyamán végbement osztályok következtében, felaprózódtak, és rendszerint különböző helyeken voltak találhatók. Például a város egyik legtehetősebb polgárának, Vicei Máténak elhunyta után, 1627-ben készült osztálylevél értelmében két feleségétől származó gyermekeinek és unokáinak az elhunyt szőlőbirtokából egy-egy jogosultnak nem jutott több 4 holdnál, ezek is szétszórva a különböző határokban. Így például a
tizenhárom esztendős Antal nevű fiának négyholdnyi szőlőrészéből másfél hold a Hójában, a többi a fenesi határon a következő megosztásban: két hold egy tagban, majd két
különböző helyen fél-fél hold.11
A kolozsváriak szőlőgazdálkodását vizsgálva eleve fel kell figyelnünk bizonyos helyi
sajátosságokra. A szőlőhegyek mentén – amint erről alább részletesebben is szó lesz –
nincsenek pincék, nem sorakoznak pincesorok. Következésképpen szüretidőben a szükséges eszközöket nem a pincékből hozták elő, hanem a gazda házától szállították a szüret
helyére. A másik sajátosság: éppen a pincék, pincesorok hiányából adódóan Kolozsvárról
borkivitel is csak igen kivételes esetekben történt. Szüretkor bizonyára minden szőlőhegy
a szokásos vigadalmak színhelyévé is vált, adataink azonban arra is utalnak, hogy a város
közelében fekvő szőlőskertek alja szolgálta a céllövészet gyakorlását. Az egyik lövőtér,
illetve lövőhely a kőmáli szőlők alatt feküdt,12 de egy hasonló volt a házsongárdi szőlőhegy szélén is.13 1574-ben, a hídelvi hóstát szász legényei és a magyar ötvösinasok közti
tragikus végű verekedést követően – amelyben egy ötvösinas életét vesztette – a kihallgatott tanúk vallomásából kiderül, hogy a szőlők alatt terül el a serdülőkorú inasok játszótere is. Sőt – feltehetően a szőlősgazda gyermekei és azoknak barátai – a szőlőskertben is
játszhattak. A lőtér ugyanakkor sajátos kivételezettséggel bírt. Egy 1519-ben kelt statútum, amely általában tiltotta a borkimérést „felírásra, rovásra”, azaz hitelre, kimondja,
hogy a lőtéren kivételesen hozomra is lehet bort árulni. Ezzel a sajátos korcsomálási joggal feltehetően a lőtér szomszédságában fekvő szőlők gazdái élhettek.14

8
9
10
11
12
13
14

Kronika az magyaroknak dolgairól. In: Heltai Gáspár válogatott munkái. Szerk. Székely Erzsébet. Buk. 1957. 283–284; Ub VI. 198–207.
SzT XII. 664.
KmJkv I. 488, 119.
Kovács Kiss Gyöngy: A kolozsvári osztóbírák intézménye és az osztálylevelek. Kézirat; Vö. Pataki József: Jó szőlősgazdák voltak a kolozsváriak. Igazság 1974. máj. 22.
Kovács Kiss Gyöngy: Megidézett múlt. Tanulmányok, forrásközlések. Kv. 2008. 22. (A továbbiakban: Kovács Kiss 2008.)
SzT VII. 1131.
KvLt II/1. Liber civitatis 9.
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A szőlőművesek. A szőlőtermesztés köztudottan munkaigényes foglalkozás, amely
kora tavasztól egészen a szüret utáni must, illetve bor kezeléséig állandó odafigyelést,
készenlétet és munkát igényel. Ezért még a kisebb kiterjedésű, családi művelésű szőlőkben is szükségeltetik bizonyos munkálatokhoz külső munkaerő, amit többnyire a kalákázás biztosított. Más a helyzet azonban Kolozsvárt, ahol a szőlőbirtokos polgárok nem
vettek részt közvetlenül a szőlőművelési munkálatokban, az ispotályok pedig csak bizonyos, könnyebb fázisoknál (például szedés, levelezés, metszés) vették igénybe az ispotálybeli szegények munkáját, a szőlőket azonban szakmányban vagy napszámosokkal
műveltették. Ennek megfelelően a nagyobb kiterjedésű szőlőkben a munkálatokat idénymunkások végezték, a vincellérek irányításával.15 Mivel az ispotályok elszámolásra kötelezett városi intézmények, számadáskönyveikben feltűnik a vincellérek járandósága,
mint ahogyan a napszámosok esetében tételesen megjelennek az egy-egy műveletre fordított költségek is, illetve az általuk elvégzett munka mibenléte-mennyisége.16 A szőlőkben a munkálatok március–áprilisban kezdődnek a karózással. Ennek a napszáma 12
dénár.17 Két hét múlva következik a szőlők meghajtása vagy hajlítása, azaz a kétéves szőlővesszőnek a karóhoz kötözése friss fűzfavesszővel. Ezt a fázist többnyire asszonyok és
leányok végzik. 1608-ban ennek a napszáma 8 dénár.18 Március végén, áprilisban sor
kerül az első kapálásra, amit júniusban a második kapálás követ. A kapálók napi bére 12
dénár.19A két kapálás között pedig a szőlőben több művelet vár a szőlőmunkásokra. Közvetlenül az első kapálás után a szőlők szaporítása, pótlása érdekében el kell végezni a
homlítást vagy bujtást, azaz a szőlőhajtás lehajlítását, földdel betakarását, hogy a föld
alatt gyökeret verjen. Ennek a bére napi 12 dénár.20 Május folyamán végzik a levelezést 8
dénár napszámért,21 azt követően pedig az első kötözést, majd júliusban és augusztusban
a másodikat és harmadikat. Az első és harmadik kötözésért napjára 8 dénár fizetség jár,
a másodikért 12 dénár.22 A szüret előtt, többnyire szeptemberben került sor a keverésnek
nevezett utolsó kapálásra.
A szüret – vagy ahogy a források említik: a szedés – megkezdését, illetve végzését a
százférfiak tanácsának határozatai szigorúan szabályozták. Így például 1600-ban a szüret
megkezdésének első napja az ispotály szőlőiben október 24., a többi szőlőben október 27.
volt. Az erről szóló határozat ekképpen szól: „ispotálymester uram ez jövő pénteken
kezdgye el a szedést, utána való hétfőn penig kezdgyék az alhegyeket az szokás szerént
szednie, de senki erős büntetés alatt vasárnap ne merészellyen szedni, hanem praedicatio
után estvefelé költözhessenek szőlejek alá, az derék hegyek annak utána az [régi] mód
szerént szabaduljanak meg.” Tehát a szüretelés megkezdésében az elsőbbség a város ispotályait illette, néhány nap elteltével azonban a többi szőlősgazda is megkezdte a szedést,

15 Például Nyírő Kálmánnak, a jómódú kolozsvári fő- és királybírónak, akit egyébként – más
vonatkozásban – a százférfiak tanácsa egy alkalommal paráznasággal vádolt meg, fenesi származású volt a vincellérje. Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák. Szerk. Kiss
András. Buk.–Kv. 1998. 84. (A továbbiakban: Kiss 1998.)
16 Vö. Pataki: i. m.
17 Uo. Pataki József idézett munkájában táblázatban tünteti fel az általa vizsgált 1589. esztendőben az ispotály tíz és fél holdas szőlőjében az elvégzett munkát és az ezért fizetett napszámot,
a napszámosok számát és a kifizetett bérösszeget. A Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601–
1750. Szerk. Flóra Ágnes. Kv. 2006. 67, 97, 123, 137, 149, 159, 171. (A továbbiakban: Szentlélek
ispotály.)
18 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 97, 149, 159, 171, 193, 204.
19 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 98, 100, 234, 149, 159, 171, 200.
20 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 67, 98, 123, 129, 160, 204.
21 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 68, 98, 123, 240, 160, 205.
22 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 67, 70, 100, 123, 149, 160, 171, 193, 204.
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előbb az alant fekvő, majd a „derék” szőlőhegyeken.23 A szüret is sok munkáskezet igényelt, mert a szedés együtt járt a bothordással. A szedésnek a napi bére 4 dénár volt, a
bothordásért, azaz a fürtöknek a nyomókhoz való, puttonyos szállításáért a napszám 12
dénár.24 A kijelölt helyen, a kádakba öntött fürtökből a nyomók taposták ki a mustot.
Egy-egy nyomó bére 12 dénár.25 A szüret idejére a szőlősgazda vagy a vincellér „kiköltözik” a szőlő alá, pontosabban kihordatja a szüretkor használatos kádakat, puttonyokat,
vedreket, sajtót, hordókat, átalagokat. Ez a kihurcolkodás is arra utal, hogy a kolozsváriak szőlői nem rendelkeztek pincével, pincesorokkal, mint más borvidékeken, ami a sajátos kolozsvári borgazdálkodással függ össze. Közvetlenül a szüret után még el kellett végezni a pántfejtést, majd a metszést és a fedést. A pántfejtés a tavasszal, a szőlőtő karóhoz
kötéséhez használt, de a nyáron megszáradt fűzfavesszők szétvágásából és elhordásából
áll. Ennek a munkának a napi bére 5 dénár,26 és ezt az esztendő utolsó munkálataiként a
metszés és a fedés követte. Mind a metszésnek, mind a fedésnek a napidíja 12 dénár
volt.27
A szőlőben, amint már említettük, a férfiakkal karöltve nők is dolgoztak, és a szőlősgazdák vagy a vincellérek a napszámosokkal szembeni durvaságaikkal-trágárságaikkal
őket sem kímélték. E gyakorlatnak szintén nyoma marad a város törvénykezési jegyzőkönyveiben: 1562-ben egy asszony által perbe fogott szőlősgazda ellen a tanúk részletesen kifejtették, mily szidalmakkal illette a gazda a szőlőműves asszonyt: „Bestie kurwane
w es bestie kurvane w leanya! … czo be kuruafi kabala, nam eg jó falatot nem ehetem
tobbet! […] Ereg be, takaroddyal be! Ereg be bestye kabala…”28 A helybeli szőlőmunkások többnyire a városi társadalom kevésbé tehetős, jórészt pauperizálódott s így társadalmilag eljelentéktelenedett rétegeiből származtak. 1584-ben egy tanú például így vall:
„nem tudom minth s hogy leöt, mert zegeny ember giermeke lewen, en chak a zeoleoben
munkalkadtam”. És egy másik kolozsvári szőlőműves tanú önmagáról: „enis mint szegény munkás és szőlő kapás Ember… midőn rettenetes Tolvaj kiáltást hallottam volna,
kertemből ki-ki mentem.”29 A források azonban egyértelműen arra utalnak, hogy e szőlőmunkát vállaló városi napszámosok gyakorlatilag nem okoztak több gondot a
communitasnak, mint a többi városlakó. A tizedesek, fertálykapitányok számon tartották, évenként bejegyezték őket a fertály adókönyvébe, megfizettették velük adójukat, és
amennyiben törvényszegést követtek el, városi polgártársaikhoz hasonló módon folyt az
eljárás ellenük. A társadalomba való problémamentes integrálódás gyakorlata nem jellemezte azonban a környező, némelykor távolabbi településekről származó, Kolozsvárra
elszegődött – bármilyen elnevezésű – szolgákat és szolgálókat, akik öntörvényű világot
teremtettek maguknak a városon belül. Szolgarendűekként hét közben keményen dolgoztak, s állandó szállásuk lévén, gazdájuk kordában tartotta őket, behajthatók voltak
rajtuk a kirótt adók, azonban egyértelműen s kimutathatóan megőrizték saját mikroközösségük életformáját, szabadidős szokásait – jórészt származási helyük szerinti csoportosulásban. Énekeikkel, virágénekeikkel, táncaikkal, vasárnapi ivászataikkal, mulatozásaikkal, hangoskodásukkal nemegyszer megbotránkoztatták a helybelieket, és szilajságuk gyakran a város bírái elé juttatta őket, onnan pedig nemegyszer a kolozsvári tömlöc-

23 KvLt Közgyűlési jegyzőkönyvek I/3, 186v (régi lapszámozás: 366). (A továbbiakban: TanJk.);
SzT I. 218– 219.
24 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 32, 70, 101, 103, 124, 160, 172, 201, 205; SzT I. 1051.
25 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 70, 101–103, 124, 137, 160, 172, 205.
26 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 71, 105, 124.
27 Pataki: i. m.; Szentlélek ispotály. 71, 105, 124, 149, 160, 172, 205.
28 KvLt TanJk II/2. 45.
29 Uo. II/7. 191; SzT XII. 659.
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be, a Toronyba.30 Ez egyébként kiadós kocsmázgatásokat követően némelykor megtörtént tisztes kolozsvári gazdáikkal is. Mindezt a törvénykezési jegyzőkönyvek tanúvallomásai örökítik meg, amelyek gazdag forrásai ennek az urbanitásban latensen továbbélő
falusi életformának és kialakulóban lévő városi folklórnak.
A tizenöt éves háború viszontagságai idején – és annak közvetett hozadékaként az azt
követő években is – országszerte igen elterjedtek a különböző bűncselekmények, és ez
alól Kolozsvár sem képez kivételt. A várost elárasztották a „levelesített” bujdosók, el nem
szegődött szolgálók és szolgák, parázna nőszemélyek, az úgynevezett lézengők, akik nem
riadtak vissza bűncselekmények elkövetésétől sem.31 Ezért a közösség kénytelen volt ismételt határozatokat hozni féken tartásuk, városbóli eltávolításuk érdekében, illetve külön szolgákat tartani, akik a kötelező adót igyekeztek e lumpenelemeken behajtani. Utóbbiak számát gyarapították azok az idénymunkások is, akik a szőlőben elkezdődött munkálatok, de főleg a szüret idején elözönlötték a várost. Ezeket, a szőlőkben munkát vállalókat munkájuk természetétől függően Erdély-szerte különböző elnevezésekkel illették,32
a kolozsvári szabályrendeletek azonban – az egyszerűség kedvéért – következetesen
szőlőmívesekként hivatkoztak rájuk. Miután 1600 júliusában a százférfiak tanácsa megállapította a városban „az szántalan sok futottságnak és kuldusoknak nagy szőrnyőségeket
és ocsmány dögletes voltokat”, annak elkerülése végett, hogy „közönséges nyavalya és
romlás következnék belőle”, az egyházfiakat és az ispotálymestereket a koldusok helyzetének kivizsgálására utasították. A tanács ugyanakkor felkérte a bírót, kiáltassa ki, hogy
minden rendbeli „jövevény emberek”, szőlőmívesek és koldusok egyaránt szerezzenek
maguknak szállást a hóstátokban, illetve rendelje el – büntetés terhe mellett –, hogy senki a piacon, utakon, házak alatt harangszó után ne hálhasson.33 A százférfiak megállapítása és kérlelhetetlen utasítása nyilvánvalóan a jövevény idénymunkásokra vonatkozik és
nem a városi szegény rendű szőlőművesekre. Viszont a szőlőművelésből és következésképpen a borgazdálkodásból származó jelentős haszon biztosítása megkívánta – amint
ezt a szüret esetében már láttuk – a szőlőművesek alkalmazhatóságának és napszámuknak szigorú szabályozását. Ezért a város periodikusan – többnyire évente – szabályozta
az egy-egy munkálatért kifizetendő bért. 1585-ben például azt a gazdát, aki a béren felül
ételt is adott vagy a megszabottnál nagyobb bérrel csábította magához a szőlőművest, tíz
forint bírság fizetésére kötelezték. 1600-ban ennél is szigorúbb a szabályozás. Ekkor már
az étkeztetésen kívül a szőlőművesek kocsmában való „gazdálkodtatása”, azaz megvendégelése is tilos volt. 1603-ban, amikor a várost a „nagy éhség” szorongatta, a százférfiak
tanácsa a „mostani nyomorult, nyavalyás szűk időhöz képest” a szőlőművesek napszámát ideiglenesen a következőképpen szabta meg: a férfi szőlőművesek, kapások, homlítók
napi bére 14 dénár, az asszonyoké pedig 9 dénár volt. Ezúttal is tiltották az étkeztetést, a
határozat megszegését pedig minden esetben 10–10 forinttal büntették. 1604-ben pedig,
feltehetően a munkaerőért történő versengés következtében, azokat a vincelléreket, akik
a városi végzés ellenére „hitetik-csábítják” a szőlőműveseket, megszégyenítő büntetéssel,
kalitkába zárással sújtották. Hasonló büntetés járt azoknak a parasztembereknek is, akik
magasabb bérezéssel kérkedtek a szőlőművesek előtt.34 A szüret befejeztével és az utána
még elvégzett – már említett – munkálatokkal a szőlőművesek zömének véget ért szőlőbeli foglalatossága. Következett a kisajtolt must elszállítása a szőlőbirtokos városbeli pin30 Vö. Szabó T. Attila: A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. Buk. 1971. 517; Kiss
1994. 70–83, 109, 111; Kiss 1998. 129–152.
31 Vö. uo. 121–128.
32 Lásd SzT XII. 655–663.
33 TanJk I/5, 184v.
34 CorpStat I. 205; TanJk I/5, 184, 222, 469; SzT XII. 662.
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céjébe.35 A különböző helyeken szüretelt must városbeli tárolása a helyi adottságok – a
többnyire felaprózódott szőlőparcellák – miatt ugyanis gazdaságosabbnak tűnt a pincékpincesorok építésénél. És nem utolsósorban a kolozsvári, „másodfoglalkozású” szőlőtermesztésből sem származott oly nagy mennyiségű must és bor, ami ne fért volna el a
gazda városi pincéjében, kivált rossz termés esetén. E vonatkozásban Stephan Puelacher
kolozsvári főbíró 1597-ben ezt vallotta: „azon eztendeoben kewes bor termet wala es az
pincze megh nem rakodot borral”.36 Ugyancsak a lakóház szomszédságában megépített
pince mellett szólt a kolozsvári szőlőbirtokosnak a kizárólagos korcsmárolási joga, illetve
az idegen bor behozatalának tilalma is, ami a bor tárolását csak egy idényre igényelte és
a korcsomárlás megejtéséhez minél közelebbi színhelyhez kötötte.
A must városba szállításával és pincékben való elhelyezésével ugyanis a szőlőbirtokos
a következőkben már más státusban tevékenykedett: korcsomáló borgazda vált belőle, aki
mellett jelentős funkciót nyert a csapláros tevékenysége is.
A bor behozatalának tilalmával minden szabad királyi város élhetett, ennek megfelelően Zsigmond király már 1414-ben – a kolozsváriak régi szabadságaira és szokásaira
utalva – megtiltotta az erdélyi püspökség árendátorának a megszerzett tizedbornak a
városba való behozatalát és árusítását. A borbehozatali tilalom régi jogát és szokását később Mátyás király – akinek uralkodása idején érte el a szőlő- és bortermelés fejlődésének tetőfokát, Magyarország ebben az időszakban Európa első szőlőtermesztő államainak a sorába került – 1458-ban hangsúlyosan megerősítette,37 a kolozsváriak pedig következetesen és szigorúan ragaszkodtak e jogukhoz, amely számukra a korcsomárlás kizárólagosságát is biztosította és hozzájárult a közösség jólétének biztosításához. E kiváltsághoz való ragaszkodásukat, illetve ennek ismételt megerősítésére való törekvésüket
mutatja, miszerint a kiváltságlevelek sorozatában a szőlőművelést és borgazdálkodást
célzó 1373 és 1713 közötti oklevelek közül csupán az 1–7. szám alattiak vonatkoznak a
szőlőművelésre, míg a 8-tól 23-ig számozottak mind az idegen bor behozatalának tilalmára (1458–1702). A város számára olyannyira fontos borbehozatali tilalom megszegőit
kérlelhetetlenül büntették. A helytörténeti irodalomból jól ismert Szabó Ambrusnak, a
város bírájának esete, akit, mivel idegen bort hozott be Kolozsvárra, 1491-ben halálra
ítéltek, az ítéletet pedig a legmagasabb szász bírói testület is helybenhagyta. Szabó Ambrusnak sikerült ugyan elmenekülnie a városból, bűnét azonban a kolozsváriak olyan súlyosnak ítélték, hogy amikor 1512-ben özvegye és utódai kérték az elkobzott javaival való
szabad rendelkezési jogot, a város kérésüket a bűncselekmény elkövetése után húsz évvel
is elutasította.38 A XVI. század folyamán e büntetés némiképp enyhült, a törvényszegőt
már nem ítélték halálra, ám a tilalom ellenére behozott bort tartalmazó hordót a pellengéren nyilvánosan meglékelték. A tilalmat a kolozsváriak olyannyira komolyan vették,
hogy amikor 1615-ben a városban tartózkodó Bethlen Gábor fejedelem asztalára szükségeltetett némi bor, a város Gellyén Imre főbírótól vásárolta meg azt. A tiltás fölött a
közösség rendszerint valamennyire szemet hunyt azonban a városban tartott országgyűlések idején, amikor a fejedelem és kísérete, valamint a követek kisebb mennyiség behozatalával – ami nem veszélyeztette a korcsomárlás kizárólagosságát – szegték meg a törvényt.39 Ily esetekben a „circumspectus” polgárok úgy vélték, a többnyire palackban behozott bort illetően nem kell a törvény szigorával eljárni, ezért a százférfiak tanácsa arra
35 Vö. Szentlélek ispotály. 137, 172, 205; SzT IX. 532, 433.
36 SzT X. 721.
37 Zsigmondkori Oklevéltár. IV. (1313–1314). Szerk. Borsa Iván. Bp. 1994. 579. 2552. sz.; Ub VI.
37. 3154. sz.
38 JakabOkl 202–209, 323; Vö. Kovács Kiss 2008. 12.
39 Kovács Kiss 2008. 12–13; Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599–1637). Szerk. Pap Ferenc.
Buk.–Kv. 2000. 237. (A továbbiakban: Pap 2000.)
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utasította a bírót, hogy legyen „csendességben”, és amíg a fejedelem és az országgyűlés a
városban időzik, ne „cirkáltassa”, azaz ne kerestesse a behozott palackozott bort.
Jóllehet Kolozsváron nem alakult ki olyan karakteres szőlőtermesztés – és ennek következtében borászkultúra sem –, amelyet egyedi kultúrtörténeti jelenségként tarthatunk
számon, azonban más városokhoz hasonlóan az e tevékenységeket serkentő kiváltságlevelek itt is hozzájárultak a városi polgárság gyarapodásához, anyagi jólétének fokozásához, ha nem is oly mértékben, mint ahogyan ez például Sopron esetében történt.40 Ennek
egyik okát a borkivitelnek-borkereskedelemnek a hiányában látjuk, ami feltehetően a
kolozsvári bor minőségének is függvénye. Erdélyi viszonylatban, a kolozsvári borgazdálkodást az ugyancsak szőlőműveléssel is foglalkozó Zilah püspöki mezővároséval összehasonlítva kimutatható, hogy míg Zilah esetében mind a földesúr, mind a mezőváros
szorgalmazta a borkivitelt és élt is ezzel a lehetőséggel, addig 1599 és 1637 között a kolozsvári harmincadi számadáskönyvek szerint a városi borkivitel mindössze 17 hordó, 42
öreghordó és 2232 ejtel mennyiséget tett ki.41 A kolozsvári bor minőségét illetően a vizsgált periódusra vonatkozóan nem rendelkezünk releváns információkkal, a XIX. századi
minősítés szerint azonban az itteni borok a savanykás, száraz borok kategóriájába tartoztak.42 A minőséget tekintve útbaigazítást adhat a helybeli bor árának más borvidékek
áraival való egybevetése, sajnos azonban az e téren jelenleg rendelkezésre álló sporadikus
és kisszámú adat nem teszi lehetővé az összehasonlítást. A Szentlélek ispotály számadáskönyvei szerint a bor ejtelét 1603-ban 12 dénárért, 1606-ban 2 dénárért, 1608-ban és
1650-ben 6 dénárért árusították. Az osztálylevelek anyagából egyelőre annyit tudunk,
hogy az osztóbírák 1628-ban az óbor ejtelét 8 dénárra értékelték, 1615-ben pedig a fejedelem asztalára vásárolt 157 1/2 veder borért 79 forint 60 dénárt fizettek.43 A kolozsvári
borok minőségére utal az is, hogy a Kolozsvárt 1882-ben pusztító filoxéra után a szőlőhegyeket, szőlőskerteket nem telepítették újra, amint ez más borvidékeken történt. Ez
implicite jelzi, hogy miután az akkori italmérési jogszabályok nem tették lehetővé a kizárólagos korcsomáltatást, a kolozsvári egykori szőlőbirtokosnak nem volt kifizetődő a
kompetitív borgazdálkodás.
A város a saját termesztésű bor árusítását, a korcsomáltatást a borbehozatali tilalomhoz hasonló szigorral kezelte. Mind a borgazdák, mind a tisztességes italmérést biztosító
csaplárosok kötelezettségeit a város statútumokban szabályozta. A borgazdákról szóló,
1560-ban alkotott és 1583-ban megújított szabályrendelet szerint a borgazda csak azt
követően kezdhetett korcsomáltatni, miután megjelent a bíró előtt és csaplárt kért, utóbbi a korcsmában vagy korcsmaházban a szakmai tudást, a szabályszerű és tisztességes
italkimérést volt hivatott biztosítani. A csapláros városi bizalmi ember volt, aki a csaplárosság elvállalását megelőzően esküt tett, melyben kötelezte magát a csapláros tevékenységét szabályozó statútum kitételeinek betartására. Eleinte a bíró nevezte ki, a későbbi
években a kinevezés a vásárbíró hatáskörébe került át. Feladatai közé tartozott a hiteles
mértékek, valamint a bor minőségének ellenőrzése. Kötelességszegés esetén előfordult,
hogy a korcsomai tartózkodását a börtönként funkcionáló Toronybelivel kellett felcserélnie.44

40 Lásd Pálffy Ilona: Városi levéltáraink kezdetei. Levéltári Közlemények 1940–1941. 365–368,
370.
41 Vö. Kiss 1994. 168–169; Pap 2000. 1602-ben behozatalra került ugyan 185 forint 8 dénár árú
150 ejtel bor, 1630-ban pedig Bécsből két mázsa bor, amiért 4 forint harmincadot fizettek, ám
e behozataloknak a sorsáról nem sikerült bővebb adatokat szereznünk. Uo. 237.
42 Pataki: i. m.
43 Kovács Kiss: Kézirat; Pap 2000. 237.
44 CorpStat I. 185–186, 196–297, 200–202; Kovács Kiss 2008. 16–18.
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Azt, hogy a borgazda házában „italt kíván kezdeni”, a kifüggesztett cégér tette közhírré. E cégérek multifunkcionalitását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy esetenként
arra is alkalmasaknak bizonyultak, hogy a nekitüzesedett borivók egymást ütlegeljék velük. A cégér kifüggesztése a borgazdát egy adott bor kimérésére jogosította, újabb borfajta „megkezdése” előtt köteles volt bevenni cégérét és a változtatott bort az egy óra elteltével kifüggesztett új cégér alatt árusítani. A kolozsvári korcsomában tilos volt a bor mellé ételt felszolgálni – e restrikció oka nyilván a borgazda kiváltságával függött össze,
amely kizárólag a saját termésű bor árusítására korlátozódott, és amit nem lehet összekapcsolni másféle jövedelmet hozó tevékenységgel. Idővel ez a tiltás enyhült, és bizonyos
– szigorúan meghatározott – esetekben a korcsomában is meghonosodott az ételfogyasztás gyakorlata.
A kolozsvári bor útjának, amely a szőlőskertekből indulva a korcsomaházban, a városi társadalmi érintkezés egyik meghatározó színhelyén ért véget, fő forrásai a város
törvénykezési jegyzőkönyvei, amelyek e tekintetben szinte kimeríthetetlenül gazdag
anyagot kínálnak.
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Kazinczy és Széchenyi

S

zéchenyi Istvánhoz nem igazán kerülhetett közel Kazinczy Ferenc. Két külön világban éltek, és az atyát nem igazán szerette: múltjáért tisztelte, de viszolygott az idősödő ember vallásos buzgóságától, és félre is ismerte. A fiú Akadémiára tett felajánlásában nem látott alapító eseményt, hiszen az akadémiai mozgalommal kapcsolatos érzelmei eleinte elég vegyesek voltak, de aztán őt is magával ragadta az általános lelkesedés.
1828 márciusában ő is benne volt a nádornál tisztelgő 21 tagú küldöttségben, és csodálattal jegyezte fel, hogy „messzére hallatszott el a Széchenyi, Vay [Ábrahám], Andrássy
[György], Károlyi [György] neve, kik közül az a dicső ifjú férfi az ügynek első példával
százötvenezer forintot ajándékoza, a tizenegy gyermekű második húszat, a harmadik huszonötöt, a negyedik százat! S mely kebel ne gyulladt volna lángokra, midőn őket itt
pillantá meg, mert ez a nap az ő munkájok volt, ki nem áldja őket némán is, valamikor
megpillantja!”1 Wesselényi Miklós szerint miután „az én Széchenyim felállott,” és felajánlotta birtokai egyévi jövedelmét, „Way ezen szent célra 8000 fl. c. p. Károlyi György esztendőnként 1000 c. p. s azon kívül egy esztendei jövedelme felét, Andrássy György 10 000
fl. c. p., Károlyi István 20 000 f. kp, Batyány Battist 10 000 fl. c. p. ajánlottak.”2
Kazinczy azonban Széchenyi nagyságát nem az Akadémia alapításának felidézésével
akarta megörökíteni, hanem első magyar művének, a Lovakrul jelentőségének kiemelésével. Gróf Széchenyi Istvánhoz című költeményében3 így köszöntötte:
Szerelme s büszke dísze nemzetünknek!
Nagy már atyáid fényökben, saját
Kebled szent érzetében még nagyobb!

Kazinczy lelkesedése annak is szólt, hogy a fiú a felvilágosult atya munkáját folytatta,
és szólt a közös nemzeti elkötelezettségnek. Az 1828-ban megjelent Lovakrul című művét
Széchenyi a lótenyésztő gazdáknak szánta, reformjavaslatai az elmúlt évtizedek reformtörekvéseibe illeszkedtek, és átfogó átalakulás felé mutattak. Abból indult ki, hogy „századunk az érték és vagyon gyarapítás érzékeny megkívánásában határt nem ismer”, ez
olyan követelmény, amelyhez alkalmazkodni kell, a hazai viszonyok viszont kedvezőtlenek, nem elég szakszerű a lótenyésztés, és elmarad a nyereség. Minőségre kell törekedni
és nyereségre, ebben a törekvésben pedig „a nagylelkűséget és patriotizmust nem kell, az
istenért! összekeverni a gazdasággal, a kereskedéssel”. A gazdasági racionalitás vezéreljen, a patriotizmusra viszont a minőségigényt fokozó pályadíjak előteremtésében van
1
2

3

MTAKKt K 628. Kazinczy Ferenc, Pestre 1828. 88.
MTAKKt Ms 4758/98. Wesselényi levele Földváry Gábornak, 1825. nov. 4. Ennek a levélnek a
fakszimiléjét, mint „az Akadémia alapítása történetének legelső, legérdekesebb és leghitelesebb forrásá”-t közli az Akadémiai Értesítő 1893. 119–121. Eltérő adatokat közölnek Kazinczy
Ferenc levelezőpartnerei (Viszota Gyula: Egykorú tudósítások a M. Tud. Akadémia megalapításáról. Akadémiai Értesítő 1902. 605–612.) – Vay Ábrahám 20 ezer forintot ajánlott váltócédulában, Andrássy György tízezer forintot, Károlyi György évi jövedelmeinek felét –, illetve
egy besúgójelentés. Vértes József: Újabb adatok gróf Széchenyi István első szerepléséről. Budapesti Szemle 1926. 201. skk. 142.
Kazinczy Ferenc: Összes költeményei. Szerk. Gergye László. Bp. 1998. 425. A kötet szerint a
költemény 1831-ben készült, a kéziraton viszont a cím alatt ott áll a dátum: „Novemb. 1828.”
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szükség, miközben ez is megtérülő befektetés, és ez adja meg a fejlődéshez szükséges
lökést. Széchenyi angol példákkal élt, és miután saját világát akarta mozgósítani, elhallgatta, hogy Angliában az állam kezdeményező szerepet játszott.4
Érdekes, hogy Kazinczynak a mű olvastán nem jutott eszébe Berzeviczy. Hiszen a régi
barát és ellenfél is nyereségorientált gazdasági szemléletet képviselt, de olyan szupranacionális módon, hogy az egyben magyarellenességnek minősült a nyelv-nemzeti tábor
számára. Széchenyi újszerűsége éppen a gazdasági és a nemzeti létszemlélet szintézisében rejlett. Kazinczy pedig a nyelvújítás és a gazdasági megújulás között vont párhuzamot. Azt fejtegette, hogy az idegen példákat követő, a magyar lóállományt idegen fajokkal nemesítő törekvést hasonló kifogások érik, mint az ő nyelvújító tevékenységét. Széchenyit megvádolják, hogy:
Kancáid közzé angol mént eresztesz,
S a szép magyar fajt, a csontost, szügyest,
Cangár szúnyoggá korcsosítod el.
Mint ahogy őt vádolják, hogy:
Én a magyart németté tenni igyekszem,
És franciává, rómaivá, göröggé.
A párhuzam óhatatlanul oda vezetett, hogy saját sorsának keserűségéről valljon:
De nyugalomban könnyű menni néked,
Nagysága s fénye védik a dicsőt.
Mi védhet engemet, homály fiát,
Ha védelmemre nem kelek magamnak?
Aztán a nyelvújítás kezdeti nehézségeit vázolta fel, azt, hogy mindenki a maga útján
indulva, a maga igazát hirdette; nyugattal szemben Ázsiát tartották az éltető forrásnak,
nyelvszokást hirdettek normaként, viszont:
Én láttam a zavart, s láttam, hogy az
Rendén vagyon; úgy volt az mindenütt,
Míg a nyelv hívei, írók s olvasók,
Egymást korholván, összeszerkezének;
S a versenygőket nem békére vontam,
Hanem hevesb és még makacsb vitára.
Ki nyugtot óhajt, harcra kél. Kivívánk
A szép tusát, s most béke boldogít.
A helyzetjellemzés csak pillanatnyi nyugalomra utalt. Valójában a politikai harc nyitánya volt, a reformkor tusáinak foglalata. „Ki nyugtot óhajt, harcra kél” – ezt minden
nagy reformerünk elmondhatta magáról és politikájáról, ez a politikai liberalizmust felmutató reformkor mottója lehetne. A Hitellel meg is indultak a röpirat-, majd a sajtóviták. A Hitel és Kazinczy költeménye között sok is az egymásnak megfelelő gondolat és
fogalom. Mindenekelőtt az, hogy tanulni kell a külföldtől, szem előtt tartva az önismeret
követelményét. Így mélyen igaz az a vélemény, mely szerint Kazinczy „a Hitel betűit ol4
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vasva aligha fogadhatta megnyugvással Széchenyi gondolatait”, viszont „a Hitel szellemében ráismerhetett a maga úttörő kezdeményezéseinek továbbgondolására”.5 Nyugtalaníthatta az a nyugtalanság, amely a mű egészéből áradt, nyugtalaníthatta a kérdés, hogy
vajon meg tud-e felelni a korszerű gazdálkodás követelményeinek. Ugyanakkor ő is kapott egy oldalvágást: „Ki-ki szeresse felebarátjában a hazafit s embert, ’s ne nézze, mi
módon vet számot Istenével, s mely úton igyekezik mennyek országát elérni; ne kárhoztassa íróbajtársát – be jól illik ide ez a baj! –, mert teszem, némelykor e-t ír ő vagy j-ty,
vagy bul-t, rul-t -ból, -ról helyett, s a t.; ne üldözze honbeliét csak azért, mert gróf vagy
báró, s viszont, s végre ne vessen meg senkit, mivel tisztviselő, kereskedő, polgár vagy
paraszt, s viszont. A’ grániterejű egész alkotása egyenlően függ mindegyiktül, csakhogy
valóságosan használás s ne fénylés élessze lelkét, s az tiszta legyen minden irigységtül.
Ebbül áll az egész mesterség ’s ebben ki-ki mester lehet, – mily felséges érzés!”6 Ennek a
felséges érzésnek már Kazinczy is részese lehetett, hiszen ún. szinkretista álláspontjával
igyekezett valamiféle harmóniát teremteni a különböző nyelvi törekvések és irányzatok
között, anélkül hogy saját nézeteit feladta volna. Nem véletlen, ő is sajnálta, hogy
Dessewffy József „így” írt a Hitel ellen.7 Költeményét nem is fejezte be. Talán azért, mert
nem akart már ezekbe a vitákba belekeveredni. De lehet, hogy maga is érezte, hogy Széchenyi „személyesen nem kedvelte” őt.8
A költemény logikája kimondatlanul is sérelmi logikára épül, arra az érzésre, hogy
bezzeg a fiataloknak már nem kell a hajdani nehézségekkel megküzdeni, és élhettek benne az újabb sérelmek is, hiszen Döbrentei Gábor és mások is sok rosszat terjesztettek
róla, amikor felvetődött akadémiai titkárságának lehetősége.9 A sérelmi logika hamis, a
párhuzam mégis hiteles. Nyelvreform és társadalmi reform egymással összefüggnek,
egymásra épülnek és sokban megfelelnek egymásnak. Hitelesíti ezt Kemény Zsigmond
éleslátása,10 mely a magyar példára irányult, és az egyetemes összefüggéseket is megmutatta: „Akik ti. az eszmék történetével foglalkoznak, már rég átlátták a szoros kapcsolatot,
mely a nyelvújítást a politikai változtatásokkal összefűzi. Ahol egy korhadt vagy fejletlen
nyelvet megrohan a neologizmus, és nagy küzdelmek közt gyökeresen átalakít, ott már a
politikai haladás vagy tespedés kérdése a filológiai forradalom sikerében eldöntve van.
Mert a társadalomnak titkos meghasonlásban kell lenni a létező állapottal, és szokatlan
ruganyossággal kell bírnia, ha egy nyelvforradalom elég éber és vizsgálódó főt találhat
oly utasításnak rendszerezésére, megkedveltetésére és keresztülvitelére, mely a haszonvágyat nem veszi igénybe, az önzésnek kevés kielégítést nyújt, a hiúságot pedig előre megfosztja a színpadi tapsok és csillogó népszerűség reményétől. Midőn Révaitól kezdve a
tudós társaság [MTA] megalapításáig annyi talentum, mely más munkakör által vagyont
és elismerést szerezhetett volna, választotta pályatársul a szűkölködést és pályacélul a
nyelvtisztítást, midőn a neologizmus rajongással köszöntött be, a szekták egész gyűlöletével küzdött a más véleményűek ellen, éveken át visszanyomatván nem gyengült, a közönségtől kigúnyoltatván nem csüggedt, és végtére a makacs harc alatt teremtett irodalmat, mely nem méltányoltaték, és az irodalom iránti közönyt hasonló átalkodottsággal
tűrvén, teremtett közönséget, mely kizárólag csak az újjáalkotott nyelv formáiban fogad5

Fried István: Kazinczy Ferenc olvassa Széchenyi István műveit. Széphalom. A Kazinczy Ferenc
Társaság Évkönyve 1994. 9.
6 Széchenyi István: Hitel. Pest 1830. 226.
7 Kazinczy Ferenc levelezése. Közzéteszi Váczy János. XXI. Bp. 1911. 484.
8 Toldy Ferenc levélfogalmazványa Széchenyi Istvánnak. 1831. okt. 3. In: Adatok gróf Széchenyi
István és kora történetéhez 1808–1860. I. Szerk. Bártfai Szabó László. Bp. 1943. 134.
9 Szigethy Gábor: Kazinczy és Széchenyi (Széchenyi és Kazinczy). Irodalomtörténet 1981. 793–
803.
10 Fried: i. m. 11.
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ta el az eszméket, és a régi szabályok hangján szóló gondolatoknak magához semmi bejáratot többé nem engedett; midőn ezen rendkívüli harc teljes diadallal bevégezteték,
hihető volt-e, hogy a régi állapot semmi más teren megtámadtatni nem fog, és a közvélemény, mely már egyszer tiltakozott az ó eszmék ellen, lemond a vizsgáló szellemről, és az
ítészet fáklyáját kezéből eldobván, kiáltani fogja: szemeimnek, melyek látni kezdettek,
nyugalom kell és sötétség? Én ilyen lélektan elleni manifesztációra sehol a nemzetek életében nem találtam. Mindenütt, ha nagy forradalom indíttatik a nyelv ellen, az a társadalomnak az új eszmék és új szükségek iránti fogékonyságát jelöli ki. Mindenütt, hol a
neologizmus győz, az új szavak, szókötések és nyelvszabályok által annyi eszme oltatik a
társadalomba, a harc közt pedig, mely a nyelvújításért folyt, annyi gyarapodást nyert a
közszellem, annyi erélyt és éberséget az ítészet, annyi vizsgálódási hajlamot az irodalomra, hogy nem sok idő múlva az egész társadalom fogalmai, kívánatai és világnézetei gyökeres reform felé sietnek, és viszont kevés évek múlva a társadalom átalakulásának ügyfolyama az állami formák és jogszerkezet átalakulását mellőzhetetlenül előidézi.
Ily szoros összefüggésben van a nyelv reformja az irodalom reformjával, az irodalom
reformja a társadaloméval, a társadalom reformja az államéval.
Ezt a felfuvalkodás emberei ritkán szokták észrevenni, de magas lenézésük által még
sohasem akadályozhatták meg.”11
Kazinczyt nem említette Kemény Zsigmond, de elemzésében jelen van. Viszont eljött
az idő, amikor meg kellett neveznie. Amikor az 1850-es évek elején Kemény Zsigmond
Széchenyi Istvánt akarta prófétaként felmutatni, beleütközött abba a problémába, hogy
olyan nagy formátumú politikus, mint Széchenyi, nem pattanhat csak úgy ki a semmiből, előzmények nélkül, és főleg megfelelő közegre van szüksége. Ezt találta meg a nyelvújításban, talán azért is, mert olvashatta Kazinczy idézett költeményét, és ennek nyomán
ugyanannak az alapgondolatnak adott veretes formát: „Kétségkívül a nyelvújítók voltak
a politikai újítóknak előkészítői. Ők termékenyíték meg, ők tették a változtatásra hajlékonnyá s az új eszmék földolgozására alkalmassá a szellemet.
A győzedelmeskedő neologizmus magával hozta szükségét és diadalát az állami és
társadalmi reformoknak.
Széchenyi előde Kazinczy volt.”12
Mélyen igaz, de ki tagadná Marc Bloch arab közmondásának érvényét: „Az emberek
jobban hasonlítanak saját korukhoz, mint atyáikhoz.”13 Széchenyi eredetisége apjához
viszonyítva alapvetően abban rejlett, hogy a romantikus fordulatot érvényesítette. Azt a
fordulatot, amelynek jelentőségét Gellner érzékeltette a gyökerek metaforával, amikor
azt hangsúlyozta, hogy a nemzet elvont eszményét múltbeli fejleményekkel, a földrajzi
világgal kötötte össze.14 Széchenyi István nacionalizmusa ezért is más, mint az apjáé. A
Kazinczy nevével fémjelzett nyelvújításnak köszönhetően rendelkezésére állt a nyelv,
amelynek mestere lett, amikor már nem egyszerűen személytelen jellegű értekezéseket
írt, hanem megszólította olvasóit, akik előtt úgy tárt fel egy új világot, mint addig senki.
Eredetisége abban is rejlett, hogy egyesíteni tudta a két diskurzust: az erénydiskurzust és
a pénzdiskurzust; más szóval Kazinczy és Berzeviczy diskurzusát. Ugyanakkor gyakorlati szervező és alkotó munkával tűnt ki. Folytatta, kiteljesítette apja törekvéseit, immár
magasabb – a kor követelményeinek megfelelő – szinten. Nem véletlen, hogy mielőtt
színre lépett volna, a szabadkőműves páholyra emlékeztető erényszövetséget próbált ki11 Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: Uő: Változatok a történelemre. Bp.
1982. 396–397.
12 Kemény Zsigmond: Tanulmányai. I. Pest 1870. 326.
13 Marc Bloch: Apologie pour l’histoire ou métier d’historien. Paris 1964. 9.
14 Ernest Gellner: Nationalism. London 1998. 69.
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alakítani, majd felállította a nyilvánosság „páholyát”: a pesti kaszinót. Jellemző, hogy akkoriban legszorosabb munkatársa és barátja, Wesselényi Miklós éppen Kazinczy nyelvesztétikájának terminológiájával magasztalta a Hitelt az akkor már Kazinczy-ellenes
Döbrenteinek írva: „Széchenyi »Hitelje« kivevé kezemből a pennát, kivetteti velem azt;
rokon tárgy, amibe én is ereszkedtem, de ő oly erő s csíny malasztjával teljes, annyit s oly
szépen mond, hogy amiket írtam, szükségtelenekké váltak, s az írandók iránt minden
kedvem eltűnt.”15 Tudjuk, nem így történt. De lehetett volna-e a Hitelt jobban jellemezni
mással, mint az „erő és csín malasztjával”?

15 MTAKKt K 306/259.
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Câteva date despre episcopul de Oradea Ignatie Darabant

I

storia românilor ardeleni e dominată în secolul al XVIII-lea de două procese culturalpolitice: unirea religioasă cu Roma şi mişcarea Şcolii Ardelene, ambele cu consecinţe
multiple, paralele şi chiar convergente. În relaţie cu amândouă, amintirea istorică se
opreşte cu precădere asupra Blajului, devenit efectiv, din 1737, centrul naţiunii române
din Transilvania, al credinţei unei mari părţi a membrilor ei, al formării şi afirmării
principalilor reprezentanţi politici, religioşi şi culturali ai acesteia. În cadrul lor, nu ne
pare a fi îndeajuns de pus în valoare rolul pe care, în acelaşi sens, l-a jucat episcopia unită
de Oradea, înfiinţată oficial la 1777.
Unele împrejurări, printre care relaţiile reci dintre episcopul de la Blaj, Ioan Bob și
principalii reprezentanţi ai Școlii Ardelene, precum și prezenţa în scaunul eparhial de la
Oradea a personalităţii luminate a episcopului Ignatie Darabant (1788–1806) urmat de
nu mai puţin merituosul Samuil Vulcan (1806–1839), au situat Oradea, pentru un număr de ani, la un loc de frunte în viaţa românească din Imperiul Austriac.
Ignatie Darabant a dezvoltat rolul cultural al episcopiei de Oradea, consolidând funcţionarea și organizarea preparandiei,1 înfiinţate la 1784 de predecesorul său, Moise Dragoș. A fondat seminarul tinerimii unite, care a fost totodată cea mai veche instituţie de
învăţământ cu internat a românilor ardeleni, ea primind, la cerere, și tineri neuniţi. A
obţinut, prin buna reputaţie de care se bucura la Curte, subvenţii bănești importante și o
clădire care fusese rezidenţa ordinului iezuit. A depus și strădanii de înfiinţare a unui
liceu românesc, ce trebuia să fie al doilea după cel din Blaj și întâiul pentru românii din
afara Marelui Principat al Transilvaniei. Această năzuinţă s-a putut împlini însă numai la
1828, de către episcopul Samuil Vulcan, prin întemeierea liceului din Beiuș. Tot Darabant a pornit la zidirea bisericii catedrale din Oradea și a lăsat un legat bănesc însemnat
destinat încheierii lucrării.
Pe lângă toate acestea însă, personalitatea luminată și generoasă a lui Ignatie Darabant e conturată pregnant de relaţiile sale cu fruntașii Școlii Ardelene, de aprecierile lor
la adresa lui, ca și de judecăţile ulterioare ale unor distinși istorici. Unul din aceștia spune
că Darabant „a fost centrul spre care gravitau toate sufletele românești ale timpului”.2
Încă de pe când era vicar episcopal la Blaj, pe la 1774, Darabant a sprijinit trimiterea
tânărului Gheorghe Șincai la studii, la Roma. Bunele lor relaţii s-au menţinut pe tot timpul păstoririi episcopului, mai ales în perioada de restriște a vieţii lui Șincai. Darabant l-a
ajutat bănește pe Șincai, pentru unele călătorii mai îndelungate ale acestuia, și l-a găzduit câtva timp la Oradea. Șincai, în Elegia sa autobiografică, în limba latină, va vorbi cu
recunoștinţă de protecţia „praesulis Ignatii”, și „nutrix dulcissima” care fusese „Vardia
Magna”. Vlădica Ignatie, scrie Nicolae Iorga, respecta în Șincai pe „mărturisitorul adevărului știinţei”. De tot atâta caldă ospitalitate și sprijin s-a bucurat Șincai și din partea lui
Samuil Vulcan, care, printre altele, l-a încurajat a-și tipări cronica, iar acesta i-a dăruit
câteva capitole, copiate cu mâna lui.
Samuil Micu a fost de asemenea în relaţii bune cu Ignatie Darabant. Se pare că și el
beneficiase de sprijinul acestuia, spre a fi trimis la studii mai înalte. Micu va scrie despre
episcop că acesta „l-a îndreptat spre cele ce face pentru binele învăţăturii celei de obște a
1
2

Şcolii de învăţători.
Ioan Georgescu: Istoria bisericii creştine universale. Blaj 1921. p. 241.
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bisericii și a neamului nostru”. Sunt, într-adevăr, indicii că Darabant i-a dat lui Micu întâiul imbold pentru monumentala lui traducere a Bibliei. Micu a scris despre el că „se
poate număra între părinţii neamului românesc”. Exprimându-și cu sobrietate regretul
pentru moartea lui Ignatie Darabant (intervenită la 31 octombrie 1805), Micu aduce
episcopului defunct un indirect, dar elocvent elogiu, prin gândurile despre cum ar trebui
să fie urmașul acestuia: „De-ar da D(umne)zeu bisericii din Oradea, ca episcop, un om
iubitor de erudiţie și de învăţătură, care să sprijine cultura și știinţa în neamul nostru!”
Așteptarea i-a fost împlinită prin alegerea vrednicului Samuil Vulcan. Micu s-a stins însă
din viaţă la 13 mai 1806, astfel că relaţiile lui cu noul episcop s-au limitat la cele de altminteri călduroase, din vremea canonicatului acestuia.
În colecţia Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj-Napoca se află, printre alte
multe, un grupaj de scrisori care-l privesc pe Ignatie Darabant. Două dintre scrisorile la
care ne referim sunt datate din Blaj, în lunile mai și octombrie 1780. Ele sunt adresate de
către Ignatie Darabant, în calitatea sa de atunci, de vicar general de Blaj, protopopului
Alexandru Fiscuti de Sărata (Șomfalău) de lângă Bistriţa.3 În scrisoarea din luna mai îl
însărcinează cu girarea protopopiatului de Sărata, al cărui titular, Artemie Lemeni (sau
Lemnii) plecase din ţară fără învoirea episcopului. În cea din octombrie, emisă în aceeași
calitate, ia o măsură mai neobișnuită: îi retrage dreptul la slujbă preoţească popii Toader
din Sebiș, însă protopopului Fiscuti îi pune în vedere să se preocupe de a-l învăţa, în
continuare, astfel ca numitul, cu timpul, să-și poată căpăta binecuvântarea pentru slujba
preoţiei.4
Aproape întreg grupajul de scrisori pe care le-am consultat datează din anii 1790–
1791, și au fost adresate lui Ignatie Darabant, acum episcop de Oradea, de către George
Nemeș, pe care corespondenţa însăși îl identifică la un moment dat ca pe un fel de reprezentant (agent) al episcopului la Viena.5 Din conţinutul lor rezultă, pe de o parte, că socotelile de venituri și cheltuieli ale eparhiei Oradiei erau supuse la Viena unei anumite
verificări, de o instanţă numită „Excellenta Cancellaria”, deci Prea Înalta Cancelarie. De
aceste date Nemeș lua cunoștinţă și le transmitea cu regularitate episcopului său. La rându-i, înainta din partea acestuia anumite acte de interes pentru eparhie, cum ar fi cererea
– nu știm cu ce obiect – pentru Sânmărtin, probabil localitatea de la sud de Oradea. La
21 februarie 1790 Nemeș comunică printr-o scrisoare scurtă, cu notă de urgenţă, decesul
împăratului Iosif al II-lea.
În scrisorile care urmează, trimite cópii după acte de cancelarie. E împiedicat în expedierea unora fiindcă n-a putut citi actele scrise în original cu caligrafie gotică,6 iar
exemplarele acestora, cu litere latine, se obișnuiește a fi reţinute de ceea ce agentul numește „Excellens Consilium Literati”, probabil o numire pentru secretariatul cancelariei.
Prin cancelarie par a se fi transmis și comunicări din partea nunţiaturii apostolice de la
Viena, căci de la ea puteau proveni unele acte și recomandări cu conţinut strict religios.
O scrisoare din 29 martie 1791 face excepţie de la conţinutul general, comunicând un
grav scandal în care era implicată o contesă Fries, rezidentă la Paris. Ea ar fi fost arestată
sub învinuirea de a fi voit să-și otrăvească fiul, din interese materiale, fiindcă ea ducea la
Paris o „pomposa vita”. În mod evident, informaţiile lui Nemeș în acest caz de senzaţie,
în care nu se prea pricepea, sunt confuze și nu se vede măsura în care ele l-ar fi interesat
pe episcop.
3
4
5
6
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Arhivele Naţionale Române Direcţia Judeţeană Cluj, fond Blaj, Col. de documente, nr. 618.
Ibidem, nr. 631.
Scrisorile lui Nemeş la Filiala Academiei Române Cluj, Biblioteca, Manuscrise, Fond Blaj.
Manuscrise româneşti, 529.
Deci erau redactate în germană.
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În mai 1791 se plânge de încurcături ale poștei și curierilor în transmiterea unor date
financiare privind eparhia, pe care speră a le clarifica prin următorul curier, preocupându-se îndeosebi de soarta diplomei care-l privea pe Darabant. Hirotonit, ca episcop, în
martie 1790, la Blaj, de Ioan Bob, abia acum urma a primi o confirmare oficială din partea Curţii, confirmare ce întârzia din cauza lipsei din capitală a împăratului.
În iunie și iulie 1791 Nemeș îi comunică lui Darabant întreruperea tratativelor de
pace austro-turce, purtate la Șiștov, pe malul de sud al Dunării, din cauza pretenţiilor
exagerate ale turcilor. Peste doar o lună, turcii suferă o grea înfrângere la Silistra, în urma
căreia – se credea la Viena – rușii vor pătrunde încă în cursul acelui an până la Istambul.
În august se anunţă încheierea păcii dintre ruși și turci, moscoviţii primind „Tartaria”,
adică zona din nordul Mării Negre, până la Nistru, cu portul Oceakov, pe care vor avea
voie să-l fortifice.7
Pentru încoronarea împăratului Leopold al II-lea, au sosit la Praga contele de Artois,8
fratele regelui Franţei, și contele Valentin Esterházy, care era general în Franţa.9 Într-o
scrisoare din iunie 1791 către Ignatie Darabant e menţionat, în treacăt, „Doctor Molnar,
oculista”. Iar într-o alta, adresată de Chiril Ţopa lui Samuil Vulcan, pe atunci canonic de
Oradea, se anunţă că neuniţii au și ei acum un episcop, numit Adamovici. Acesta – spune emitentul scrisorii – vorbește sârbește. Româna, germana și maghiara le vorbește cu
greșeli, iar latinește nu știe. Instalarea lui Adamovici a decurs într-o atmosferă rezervată,
n-a participat nici un vicar, protopopii par a-i fi ostili, au fost de faţă doar câţiva, din cei
mai puţin însemnaţi.10
Scrisorile pe care le-am rezumat nu au, evident, o importanţă majoră pentru definirea personalităţii lui Ignatie Darabant. Fac parte din corespondenţa curentă, normală
pentru un prelat de rang înalt. Un fapt însă credem a putea sublinia: prin știrile variate
ce-i sunt furnizate de la Viena, episcopul se relevă a fi un om cu întinse relaţii în capitala
Imperiului și care urmărește cu atenţie evenimentele politice petrecute „la centru”, cât și
pe plan internaţional. O personalitate deschisă așadar, atât problemelor românești transilvane, cât și celor ce se petreceau pe scena europeană.

7

Aceste ştiri nu sunt tocmai corecte. În fapt, pacea austro-turcă de la Şiştov s-a încheiat la 4
august 1791. O pace preliminară ruso-turcă s-a încheiat la Galaţi în aceeaşi zi, urmată de cea
finală, la Iaşi, la 29 decembrie 1791.
8 Este viitorul rege Carol al X-lea (1824–1830).
9 Qui in Galliis generalis est. Valentin Nicolae Esterházy (1740–1806), general în slujba Franţei,
regalist.
10 Exceptis aliquibus gremii ipsorum simplicioribus, totius protopopiatus ipsi videntur contrarii.
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A végek őrzői – adalék a kézdiszéki Bereck oppidum
kora újkori történetéhez

A

mikor először hagytam el Székelyföldet az Ojtozi-szoroson keresztül Moldva
felé, nem álltunk meg, éppen csak a településjelző táblán suhant el a helységnév:
Bereck. Ez volt az utolsó székely falu a határon – gondoltam, és amikor nemrégiben egy alkalommal városprivilégiumok után kutattam, akkor tűnt fel, milyen érdekességeket tartogat a XVII. században már mezővárosi rangú település kiváltságlevele. Az
alábbiakban e kis adalékkal szeretném köszönteni a székelység történetének kutatóját,
Egyed Ákos professzor urat, és egyúttal hozzájárulni a székelyföldi városok, falvak történetére vonatkozó források alaposabb feltárásához.
*
Az Ojtozi-szoros felé eső határszéli települést, Berecket feltehetően már a középkor
folyamán kiváltságokkal látták el a magyar királyok. Legalábbis erre utal az az 1531-ben
kiadott oklevél, amelyben Szapolyai János az egész communitas kérésére, a régi királyoktól kapott kiváltságukra hivatkozva, abban a kegyben részesítette Bereck falut, hogy a
lakosai ellen indítandó peres eljárásokban idegen bíró elé ne lehessen őket megidézni, az
egyházi törvényszékekre tartozó ügyekben pedig a barcasági dékán előtt legyenek kötelesek megjelenni.1 Ezt az oklevelet bemutatva 1557-ben Albert Tamás és Balázs István
berecki lakosok fordultak Izabella királynéhoz, aki megerősítette a település János királytól kapott kiváltságát.2
Bereck possessio nem csupán mint a határ védelmét ellátó székely falu, hanem mint
huszadvámszedő hely is funkcionált a fejedelemség korai évtizedeiben, sőt feltételezhetően már korábban is. A vámszedőhelyről tett említést Báthory István fejedelem, amikor
1571-ben a biztosokként kiküldött Kornis Mihály és Cseffey János adórovóknak kiadott
utasításában meghagyta a nevezetteknek, hogy a berecki vámot szedjék be, és jegyzékkel
együtt vigyék be hozzá.3 Ugyancsak a vámszedőhelyről intézkedett Báthory István egy
másik, 1572-ben kiadott oklevelében, amelyből megtudjuk, hogy Brassó város polgárai
bepanaszolták a fejedelem előtt a háromszékieket, hogy a polgároknak évszázadok óta
meglévő vámmentességet engedélyező privilégiuma ellenére a berecki vámhelyen jogtalanul huszadot szednek tőlük. Báthory megerősítette a brassóiakat a vámmentességre
vonatkozó kiváltságukban, egyúttal megparancsolta Daczó Györgynek és Kálnoky Bálintnak, Várhegy vára kapitányainak és háromszéki királybíróknak, hogy ezt az engedményt ezután ne sértsék meg.4
A berecki vámszedőhely a következő évtizedekben is megmaradt, sőt konkurenciát is
jelentett a közeli brassói huszadszedőhelynek, erre mutatnak Báthory Zsigmond 1589ben és 1590-ben kiadott rendelkezései.5 Bár mindkét vámhelynek volt létjogosultsága,
hiszen míg az Ojtozi-szoroson Moldva felé, addig a Brassóhoz tartozó Törcsvári-hágón
Havasalföld felé vezettek a kereskedelmi utak, Brassó „félelme” azonban, hogy elveszti a
1
2
3
4
5

Szapolyai János kiváltságlevele, Gyulafehérvár, 1531. jún. 10. SzOkl II. 20–22.
Izabella királyné kiváltságlevele, Gyulafehérvár, 1557. febr. 22. SzOkl II. 134–135.
Báthory István erdélyi vajda utasítása, Gyulafehérvár, 1571. jún. 10. SzOkl III. 336.
Báthory István kiváltságlevele, Brassó, 1572. febr. 1. SzOkl V. 92–93.
A dél felé irányuló kereskedelmi utakra és forgalomra l. Mária Pakucs-Willcocks: SibiuHermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth Century Transilvania. Köln–Weimar–Wien 2007.
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vámszedésben, a kereskedelemben meglévő primátusát Erdély délkeleti szegletében,
nemcsak olyan kisebb település, mint Bereck, hanem a sokkal jelentősebb vásároshely és
kereskedelmi központ, Sepsiszentgyörgy ellen is gyakori fellépésre ösztönözte a várost.
Berecket először ez a bizonyos Báthory Zsigmond által 1589-ben kiadott oklevél említi oppidumként. A fejedelem a brassói polgárok, a háromszéki székely nemesek és előkelők, valamint a barcasági kerület egészének panaszára ekkor rendelkezett a kézdivásárhelyi és a berecki vámhely ügyében. Ravaszdy Györgynek, Várhegy vára kapitányának szóló parancslevelében meghagyta, hogy a Kézdivásárhely és Bereck oppidumokban
nemrégiben felállított harmincadvám-helyeket (tricesimam) számolja fel, mert ezek
nemcsak a székely előkelők és az egész háromszéki székelység szabadságai ellen valók,
hanem Brassó városának és a brassói huszadszedőhelynek (vigesimae nostrae) is kárára
vannak. Ezeken a harmincadhelyeken tehát a háromszéki és a barcasági lakosoktól a továbbiakban vámot szedni nem lehet. A Berecken régebben felállított és most is baj nélkül
működő vámszedőhely (theloneum) azonban maradjon meg, és ott a szokásos vectigal
szerint hajtsák be a vámot azoktól, akikre az a rendelkezés vonatkozik.6 Ez az intézkedés
azt jelzi, hogy a régi vámszedőhely Berecken már valóban régóta működhetett a számára
meghagyott utasítással egyetemben, és azt hagyományosan elfogadták a környék lakói,
de ellenálltak az új harmincadhely létesítésének, és akaratukat sikerült is érvényre juttatniuk.
Ezt a rendelkezést egészítette ki Báthory Zsigmond 1590-ben ismét csak a brassóiak
panaszára reagálva tett intézkedése. Utasításának címzettjei Bereck nemes vámszedői,
valamint megintcsak Ravaszdy György, Várhegy várának kapitánya és háromszéki királybíró volt. Az intézkedés indoka az volt, hogy a korábbi várhegyi kapitány, osztopáni
Perneszy István az itt átkelő brassóiakat és barcaságbelieket egy új, általa bevezetett
vectigal vámtételei szerint vámoltatta el, ami ellen ezek határozottan tiltakoztak. A fejedelem tehát eltörölte a Perneszy által szokásba hozott új vectigalt és elrendelte, hogy térjenek vissza a berecki vámhely (theloneum) felállításakor kiadott régi limitáció használatához és aszerint szedjék a vámot az itt átkelő brassói és barcasági lakosoktól.7
1608-ban ismét hallunk a berecki vámszedőhelyről. Rákóczi Zsigmond fejedelem a
berecki vámot annak minden jövedelmével és tartozékával bibarcfalvi Nagy Menyhértnek, kézdiszéki kapitánynak adományozta szolgálatai jutalmául, amelyeket mind a békés, mind a háborús időkben a fejedelmek iránt tanúsított.8
Azt, hogy Bereck mezővárosának lakói milyen fontosak lettek a fejedelmi hatalom
számára, a fentebbi dokumentumok mellett Báthory Zsigmond egy újabb, 1602. március
18-án kiadott oklevele is mutatja.9 Az oklevél jelentőségének alátámasztására előre kell
bocsátanom, hogy az Erdélyi Fejedelemség időszakából alig találni olyan forrást, amelyből arra következtethetnénk, hogy az országhatár mentén milyen kém- és hírszerző szol-

6
7
8

9
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„…theloneum in dicto oppido Bereczkii antea institutum, et ad praesens usque tempus sine
incommodo, gravamineque observatum salvum semper permaneat…” Báthory Zsigmond
rendelkezése, Gyulafehérvár, 1589. máj. 2. SzOkl IV. 110–111.
Báthory Zsigmond parancslevele, Szeben, 1590. febr. 10. SzOkl V. 147–148.
„…totalem et integrum telonium nostrum in possessione Bereck necnon in sede Siculicali
Kezdi existentem habitam, simulcum cunctis eiusdem utilitatibus, obventibus, reditibus et
emolumentis quibuslibet de jure et ab antiquo ad idem spectantibus et pertinere debentibus…”
MOL, Erdélyi Kormányhatósági levéltárak, Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára, F 1,
Libri regii, 7. köt. 243.
Báthory Zsigmond privilégiumlevele, Brassó, 1602. márc. 18. MOL, F 1, Libri regii 8. köt. 17v.
Kiadva: SzOkl IV. 155–157.
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gálatot működtettek a fejedelmek.10 Annyi bizonyos, hogy a portai követek, tolmácsok,
török deákok mindegyikének feladata volt a Konstantinápolyban történő hírszerzés, és
tudjuk, hogy az információcsere ott virágzó üzletágként működött, de a többi ország felé
vagy a határok mentén folytatott hasonló tevékenységről csak „adatmorzsákat” találhatunk. Ilyen apró adalékkal szolgál a fejedelmi hírszerző szolgálatra vonatkozóan a Bereck
számára 1602-ben kiadott privilégium.
Eszerint Thiseri Antal és Fazekas Ferenc berecki lakosok megjelentek a fejedelem
előtt és kijelentették, hogy a város lakosai régtől fogva annak a szabadságnak örvendenek, hogy mindennemű adó fizetése alól mentesek, és ennek fejében azzal tartoznak,
hogy a fejedelmi futárokat kell hozniuk-vinniük, lovakat és szekereket kell a futárok rendelkezésére bocsátaniuk kifelé a moldvai Tatros városáig, visszafelé pedig a Kézdivásárhelyig tartó útra; ezenfelül közölték, hogy azokat az árucikkeket, amelyeket a kereskedők
innen Moldvába visznek vagy onnan ide hoznak, le szokták rakni a városukban, és ezeknek az áruknak a szállítására az ő szekereiket, lovaikat vagy marháikat szokták igénybe
venni méltányos díjazás fejében. A fejedelem pedig, mivel Bereck oppidum lakosainak az
áruszállításra vonatkozó régi szabadságjogait érvényben kívánta tartani, meghagyta nekik, hogy a régi szokások szerint a moldvai és a havasalföldi részeken ezután is kémeket
tartsanak, a végeken őrhelyeket állítsanak, így ennek a vidéknek gondját viseljék, és mindennemű szóbeszédről-híresztelésről a fejedelmet értesítsék.11 Hozzátette még, hogy a
jövőben ezen kötelezettségek alól a berecki lakosok közül senki nem fog fölmentést kapni, és ha valaki ezeket a terheket nem akarja viselni, azt a város közösségéből zárják ki,
vagy erővel kényszerítsék ezeknek a terheknek a viselésére. Egyebekben a berecki lakosokat megőrzi és megtartja régi szabadságjogaikban, annyiban, amennyiben ezek nem
ütköznek a székelység egészét illető mostani privilégiumokkal és szabadságokkal.
A városka lakosai a XVII. század folyamán gondosan ügyeltek arra, hogy az új fejedelmek előtt bemutassák és velük megerősíttessék településük kiváltságait. Ennek első
példája, amikor 1607-ben Rákóczi Zsigmond elé vitték a korábban Báthory Zsigmondtól
nyert privilégiumlevelüket és azt megerősíttették a fejedelemmel. Az ekkor bemutatott és
átírt oklevél azonban nem a fentebb említett 1602. évi privilégiumlevél, hanem egy korábban, a Feketehalom melletti táborban 1595. szeptember 14-én datált irat. Ekkor
Fazakas Ferenc, a város bírája és Alberth Mihály városi polgár jelentek meg Báthory
Zsigmond előtt – nyilvánvalóan kihasználva, hogy a fejedelem a havasalföldi hadjáratba
indulva éppen a közeli helyen tartózkodik –, és kérték kiváltságaik és szabadságjogaik
írásba foglalását. Báthory fejedelem ezt meg is tette. Ezt az 1595-ben kiadott oklevelet
erősítette meg Rákóczi Zsigmond Enyeden, 1607. szeptember 25-én kelt átiratában.12
Báthory Zsigmond 1595-ben kiadott privilégiumlevelének – még ha átiratban való – feltűnése azért is érdekes, mert a szakirodalom az 1602-ben kiadott oklevelet tekintette
10 A kora újkori információáramlás és kémkedésre vonatkozóan l. Információáramlás a magyar
és török végvári rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás. Eger 1999. (Studia
Agriensia 20.) c. kötetben megjelent tanulmányok. Az erdélyi országgyűlések csak egyszer
tesznek említést a kémkedésről, amikor is 1562 novemberében kimondják, hogy a Moldvába
és Havasalföldre járó kereskedők ne hordjanak híreket, leveleket. Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben. Bp. 2005. 181.
11 „…ut ipsi haeredesque et successores eorum universi juxta veterem eorum consuetudinem in
partibus Moldaviae et Transalpinae continuo exploratores alere ac finibus excubias agere et
diligentem earum partium curam habere, nosque subinde de omnibus rumoribus certiores
reddere debeant et teneantur.” Báthory Zsigmond privilégiumlevele, Brassó, 1602. márc. 8.
SzOkl IV. 155–157.
12 Rákóczi Zsigmond megerősítése, benne átírva Báthory Zsigmond 1595. évi oklevele: MOL,
F 1, Libri Regii 7. köt. 179.
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eddig a város privilégiumait részletezően bemutató első számú oklevélnek.13 A két irat
szövegének – a narratio és a dispositio – azonossága azonban arra vall, hogy már korábban is létezett egy ilyen tartalmú privilégiumlevél. Mivel pedig már ekkoriban is réginek
nevezik az őket megillető, adómentesség fejében futárszolgálatra, kémkedésre-hírszerzésre és a végek őrzésére vonatkozó kiváltságokat, bízvást gondolhatjuk, hogy még a fejedelemség kora előtti időből eredhetnek a Bereck lakosainak szolgálatait érintő szokásjogok. Ezek a tevékenységek, a kereskedők áruinak depozitálása, elvámolása és szállítása,
futárlovak szolgáltatása pedig kiváló alkalmat jelentettek a berecki lakosoknak a hírszerzésre is. Azt, hogy a bereckiek a XVII. század folyamán feltehetően nemcsak hozták-vitték a határon át a futárokat és a kereskedők áruit, hanem az ennek révén megszerzett
híreket is híven továbbították a fejedelmi udvarba, az is bizonyítja, hogy szinte mindegyik erdélyi fejedelem megújította a városka számára a Báthory Zsigmond-féle privilégiumlevelet.
Báthory Gábor Kolozsváron 1608. május 4-én ismételten átírta és megerősítette a
Báthory Zsigmond által Brassóban, 1602. március 18-án kiadott kiváltságlevelet. Ekkor
a város érdekében Barla Miklós és Mikó Tamás esküdtpolgár járt a fejedelemnél.14
Bethlen Gábor 1615-ben a mezőváros számára megújította az említett, Báthory Zsigmondtól megszerzett, majd Báthory Gábor által is megerősített kiváltságlevelet.15 Talán
éppen ezzel függ össze, hogy 1615 őszétől már nem szabott ki az országgyűlés adót
Bereck számára, bár az esztendő elején még igen.16 Bethlen Gábor több háromszéki település státusával kapcsolatban hozott döntést 1625-ben, amikor uzoni Béldi Kelemen kapitánynak és vargyasi Daniel Mihály királybírónak meghagyta, hogy mivel Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Kézdivásárhely és Bereck városokat kivette a szék jurisdictiója alól, a
lakosokat a törvényszékükön való megjelenésre ne kényszerítsék, személyükben és birtokaikban ne háborgassák, hanem ha valaki ellenük fel akar lépni, azt a fejedelem által kiküldött biztos előtt tegye.17 Míg a háromszékiek korábban rá tudták venni a fejedelmet,
hogy egy újonnan felállított harmincadhelyet rövidesen megszüntessen, addig Bethlen
Gábor esetében már nem sikerült. Bethlen ugyanis új harmincadszedő helyet létesített
1627-ben az ojtozi várban, és a lemhényi Kanistos (?) Mihályt jelölte ki harmincadosnak,
meghagyva különösen a háromszéki települések lakosainak, elöljáróinak és minden
tisztségviselőjének, hogy őt fegyveresen is segítsék meg a törvényszegő, azaz vámot fizetni nem akaró emberek elleni fellépésében, vagy a harmincadköteles áruk összegyűjtésében és azokért a vámfizetés kikényszerítésében.18
A Bereck mezőváros privilégiumait ezt követően mindkét Rákóczi György fejedelem
megerősítette, 1631-ben, majd 1654-ben, gondosan bemásolva a korábbi privilégiumleveleket.19 Apafi Mihály Porumbákon, 1666. március 30-án, majd I. Lipót 1701. június
28-án Bécsben kelt átiratában érvényesítette a város régi kiváltságait.20

13 Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Mv. 2003.
24.
14 MOL, F 1, Libri Regii 8. köt. 17.
15 Uo. 11. köt. 14–16. Bethlen Gábor megerősítő levele, Gyulafehérvár, 1615. jan. 22., benne
Báthory Gábor kiváltságlevele, Kolozsvár, 1608. máj. 4.
16 L. Benkő Elek–Demeter István–Székely Attila: Székelyföldi mezővárosok a középkorban. Kv.
1997. (ETF 223.) 26.
17 SzOkl III. 360–361.
18 Bethlen Gábor parancslevele, Gyulafehérvár, 1627. okt. 1. SzOkl III. 232–233.
19 II. Rákóczi György Gyulafehérvár, 1654. jan. 28-i megerősítő oklevelében átírva I. Rákóczi
György megerősítő oklevele, 1631. jún. 28. MOL, F 1, Libri Regii 29. köt. 264–270.
20 Ezekre hivatkozik: SzOkl IV. 157.
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Végezetül néhány – remélhetőleg nem elhamarkodottnak bizonyuló – gondolat
Bereck mezővárosának esete kapcsán: a fejedelmi korban a székely települések kiemelkedését a possessio (falu, birtok) helyzetből nem annyira valamiféle elvi alapokon nyugvó
politikai cél vagy fejedelmi szándék határozta meg. Sokkal inkább azoknak a településeknek sikerült az oppidumok sorába emelkedniük, és ott tartósan meg is maradniuk, amelyek vagy valamilyen „többletszolgáltatást”, az átlagostól eltérő tevékenységet tudtak az
ország és a fejedelem javára teljesíteni, vagy földrajzi elhelyezkedésük, közigazgatási-kormányzati szerepük révén emelkedhettek a többiek fölé. Természetesen sok újabb esettanulmány után, számos más meghatározó tényező figyelembevételével lehet általános érvényű következtetéseket levonni e tárgyban. Ugyan a székely városok, mezővárosok történetének kutatása örvendetesen megélénkült az utóbbi években,21 messze nem olyan
mértékben azonban, mint amekkora szakmai érdeklődés mutatkozik a magyarországi
városok, városias települések kora újkori története iránt. Ennélfogva a székelyföldi településtörténet kutatóira még számos feladat vár.22

21 Vö. Pál-Antal: i. m.; Benkő Elek–Demeter István–Székely Attila: i. m.; Balogh Judit: Székely
város a XVI–XVII. században. In: Város és társadalom. Studia Miskolciensia I. Miskolc 1993.
27–33; a fejedelemség korabeli erdélyi városok típusaira l. Oborni Teréz: A fejedelemség-kori
erdélyi várostörténet kérdéseiről. URBS. Magyar várostörténeti évkönyv. I. 2006. 133–158.
22 Készült az OTKA K-82048. számú kutatási program keretében.
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Történelmi tudat és nemzeti identitás

A

címben szereplő két fogalom közül a másodikat, a nemzeti identitást, egy jeles
magyar pszichológus – miközben rámutatott arra, hogy korunk egyik divatfogalmáról van szó – a következőképpen határozta meg: „A nemzeti identitás
énrendszerünknek az az összetevője, amely a nemzeti-etnikai csoporthoz (kategóriához)
tartozás tudatából és élményéből származik – ennek minden értékelő és érzelmi mozzanatával, valamint viselkedési diszpozíciójával egyetemben.”1 Ha azt is tudomásul veszszük, hogy minden közösségnek van önmagáról alkotott képe, identitása, azaz azonosságtudata s a nemzet a legnagyobb közösség, amely még szerves kapcsolatok révén, azaz
organikusan áll össze egésszé, akkor a nemzettudat vizsgálatában nemcsak a jelent, hanem a történelmi múltat is figyelembe kell venni.2 A történeti tudat a múlt megismeréséből fakad és táplálkozik, s történeti tudata egyénnek és közösségnek egyaránt van.3 Az
identitás tudatának történelmi gyökereire utal a cím első része. Ez a tanulmány nem is
tűz ki más célt maga elé, mint hogy a nemzeti identitás, azaz a még organikusan szerveződő legnagyobb közösség önazonosságról vallott felfogásának történeti szakaszairól, a
csoporthoz tartozás értékelő és érzelmi mozzanatairól felvillantson néhány elemet.
A tudomány is vallja azt a hit számára természetes felfogást, hogy az ember önmaga
létének felismerésével különbözik az állatvilágtól. Ez az „én”-tudat már a történeti idők
előtt összekapcsolódott a „mi”-tudattal, hiszen a család vagy az annál szélesebb csoportok léte óhatatlanul kialakította a „mi”-tudatot is. Az első emberi csoportok „mi”tudatától azonban elég hosszú út vezet a nemzettudat kialakulásáig.
A történeti nemzettudat és az identitás vizsgálatában néhány fogalmat a félreértések
elkerülése végett tisztáznunk kell. A latin és magyar kifejezések természetes módon hasonló fogalmi gyökerekből táplálkoznak. A magyar nemzet latin megfelelője a natio,
amely a nascor, nasci, natus sum, születni igéből származik és a nemzethez tartozók vérségi összetartozására utal. A magyar nemzet szó a nemzeni ige származékaként ugyancsak a leszármazási azonosságot fejezi ki. Ezt a latin gens mint a natio rokon értelmű
szava is tartalmazza, hiszen a geno, genere, genui (nemzeni) ige származéka. Azt az emberi közösséget azonban, amit mi nemzetnek nevezünk, a rómaiak populusnak mondták,
mert ez volt a politikai jogokkal rendelkező polgárok megnevezése (Senatus populusque
Romanus). A natiok a Római Birodalmon belül élő etnikai csoportok voltak, míg a Birodalom határain kívül élő etnikumokat genseknek nevezték. Ez az értelmezés tovább élt a
középkor századaiban is. Aquinói Szent Tamás egyik fő művének címe: Summa contra
gentiles (A pogányok elleni összegzés), azaz a birodalmon, illetve kereszténységen kívüli
népeket ekkor is genseknek nevezték, ami azonos volt a pogánysággal. A kereszténység
felvétele előtt a magyarság is mint etnikai csoport gens volt, de ezt az elnevezést megőriz1
2

3

Pataki Ferenc: Nemzetkarakterológia? Magyar Tudomány 1997. 2. sz. 177.
Orosz István: A magyar nemzettudat történelmi szakaszai. Debreceni Szemle 1997. 1. sz. 98.
Görömbei András egyetértőleg idézi Keresztury Dezsőt, hogy „a nemzeti közösség összetartozásának legfontosabb tényezője a nemzeti önismeret”. A nemzeti önismeret formálásában a
múlt ismerete mellett természetesen nagy szerepe volt a kultúra nagyjainak, akik „időről időre megújították a nemzeti tudatot”. Görömbei András: Irodalom és nemzeti önismeret. In:
MTA Székfoglalók 2001, Társadalomtudományok 7(33). 14. sz. 409.
Szabó István: Történelem és élet. In: A harmadik út felé. Szabó István történész cikkekben és
dokumentumokban. Szerk. Erős Vilmos. Bp. 2003. 214.
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te a keresztény középkor századaiban is. 1505-ben, amikor a rákosi országgyűlés úgy
dönt, hogy nem választanak idegen natioból királyt, a magyarságot gensnek nevezik. Ez
a szóhasználat jellemzi még a XVIII. század elején is II. Rákóczi Ferenc híres kiáltványát:
Recrudescunt inclytae gentis hungarae vulnera (Kiújultak a nemes magyar nemzet sebei).
A politikai jogokkal rendelkező közösség neve azonban populus. A rendi nemzet neve
1848-ig „populus Werbőczianus”, s ebbe mindenki beletartozott, aki politikai jogokkal
élhetett az országban.4 A nemzet és a nép azonban a középkor és kora újkor századaiban
sem volt könnyen elválasztható egymástól. Szabó István valószínűleg nem járt távol az
igazságtól, amikor Werbőczyt magyarázva feltételezte, hogy a két latin kifejezés, a populus
és a plebs úgy viszonyul egymáshoz, mint a nem (genus) és a faj (species). A populus alatt
a nemesek és nem nemesek egyaránt értendők, míg a plebs alatt csak a nem nemesek (a
későbbi szóhasználattal: misera plebs contribuens = szegény adózó nép). A plebsszel azonban Werbőczy nem foglalkozott, mert a nem nemesek nem vettek részt a törvényalkotásban, így felfogása úgy hagyományozódott az utókorra, hogy a populus nem az egész népet, csak a rendi nemzetet jelentette.5
Az elmondottakból az is kitűnik, hogy a nemzet és a nép között már a korábbi századokban is különbséget tettek, s a nép tágabb fogalom volt a nemzetnél. Róna-Tas András
meghatározása szerint a kezdetekkor „népnek (vagy idegen szóval ethnosznak) azt a történelmileg kialakult embercsoportot nevezzük, amelynek közös a kulturális jelrendszere,
amely tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, s amelynek tartós önelnevezése
van”.6
Még egy kifejezés értelmezésével kell elöljáróban foglalkoznunk: az asszimilációval.
Az ugyancsak latin eredetű kifejezés (assimulo = hasonlóvá válni) lényegében az eredeti
nemzeti identitás elveszítését jelenti, „beolvadást valamely népbe, annak a köteléknek a
feladásával, amely a beolvadót egy másik néphez fűzte”.7 Az asszimiláció a történeti múltnak természetes folyamata, a népek életének „ősi” eleme. Széchenyi megfogalmazása szerint nincs olyan nép, „melly más népek átellenében olvasztó vagy olvadó ne volna”.8 Az
asszimilációt természetes és mesterséges tényezők: a családi keveredés, más nyelvű nép
között szórványban élés, a társadalmi helyzet, a vallás, az anyanyelv feladása, a más nemzetiségűek tervszerű széttelepítése stb. egyaránt elősegíthetik.9
Mindezek előrebocsátása után arról is kell szólnunk, hogy a történetírók között mind
Magyarországon, mind a világban vannak olyanok, akik a nemzeteket, így a nemzeti
4
5
6

7

8
9
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Joó Tibor: A magyar nemzeteszme. Bp. 1939. 58–59. „…a nemzet őseleme az, amit a natio
nasciturja fejez ki: a közös vér, az összefüggő származás”. Szabó István: Nemzetszemlélet és
magyarságtudat. In: Asszimiláció és retorika. Szerk. Erős Vilmos. Debrecen 2005. 134.
Uo. 124–125.
Róna-Tas András: Nép és nyelv: a magyarság kialakulása. Mindentudás Egyeteme. 4. Bp. 2005.
76. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy van etnikai azonosságtudat is, miként erről a
későbbiekben még szó lesz. Paládi-Kovács Attila szerint azonban „Az etnikai azonosságtudat
csupán egy a különféle identitások közül. Nem azonosítható a nemzeti identitással, minthogy
az etnikumok tetemes része nem vált nemzetté (pl. lappok, cigányok) vagy tartósan elszakadt
nemzeti közösségétől…” Paládi-Kovács Attila: Merre tart az európai néprajztudomány? MTA
Székfoglalók 2001. Társadalomtudományok 18(36.)
Szabó István: A magyar asszimiláció. In: Asszimiláció és retorika. 11. Szabó István másik megfogalmazása szerint: „Az asszimilált … eredetre nézve más nép gyermeke volt, mint amelyhez
tartozik, de az ahhoz való tartozás tudata elhalványodott, végül el is enyészett lelkében, s helyét másik népiség foglalta el.” Szabó István: Asszimiláció a magyarság történetében. In: Uő:
Népiségtörténeti tanulmányok. Bp. 2005. 125.
Széchenyi István: Válogatott írásai. Szerk. Barta István. Bp. 1959. 274. Vö. Kávássy Sándor:
Széchenyi nemzetszemlélete. Bp. 1998. 35.
Szabó István: A magyar asszimiláció. 16–33.
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tudatot is öröktől fogva létezőnek tartják. Mások a nemzetek születését a kapitalizmussal
kapcsolták össze. A perennalistákkal és modernistákkal szemben ismét mások úgy vélik,
hogy a nemzetek nem öröktől fogva léteznek ugyan, de a modern kor előtti etnikai közösségekben már fellelhetők azok a mítoszok, emlékek és szimbólumok, amelyek különböző erősséggel ugyan, de összetartották az adott területen élő népességet.10 A XIX. század politikusai és történészei meg voltak győződve arról, hogy a magyar nemzet már a
honfoglalás előtt, de legalább a vérszerződéssel és honfoglalással megszületett. A XIX.
század végén írott 12 kötetes összefoglalás a magyarság múltjáról nem véletlenül viselte
„A magyar nemzet története” címet.11 A XX. század derekán a marxista ideológia által
meghatározott kutatás viszont a nemzetet a tőkés társadalom termékének tartotta, s
megszűnéséről ugyanúgy meg volt győződve, mint az állam elhalásáról és az osztályok
nélküli társadalom létrejöttéről.12
Ha a vázolt három felfogás közül a perennalista és modernista felfogást kizárjuk, s
abból indulunk ki, hogy a nemzet és a nemzeti tudat nem köthető kizárólag a XIX–XX.
század magyar történetéhez, akkor a történeti nemzettudatnak legalább három szakaszát
jól meg lehet különböztetni.13 Ezek: a barbár etnikai tudat vagy gentilizmus, a rendi vagy
nemesi és a polgári nemzettudat korszaka.14
Az államalapítás előtti korszak történeti tudatát európai példák nyomán a magyarság
esetében is gentilizmusnak nevezhetjük. A történetíró véleménye szerint a gentilizmus az
etnoszociológiai „mi”-tudat sajátos történeti-tipológiai formája, amely az európai „barbár” népek mellett a magyarságot is jellemezte.15 Az elnevezés nem véletlenül kapcsolódik ahhoz a római felfogáshoz, amely – amint említettük – a birodalom határán kívül élő
etnikai csoportokat genseknek nevezte.
A Kárpát-medencében végleges hazát találó magyarság vérségi alapon felépülő nemzetségeit a vándorlások során kétségkívül összefűzték olyan elemek, amelyek az összetartozás tudatát alakították ki közöttük. Ezek között legfontosabb volt a korábban már említett „mi”-tudat. Ennek az ősi szemléletmódnak Claude Lévi-Strauss szerint legfőbb sajátossága „azoknak a kulturális-erkölcsi, vallási, társadalmi vagy éppen esztétikai intézményeknek azonnali elutasítása, amelyek a legtávolabb esnek a sajátunktól”.16 Már az
ókori Görögországban és Rómában is barbárnak tekintették azt, aki kívül esett saját kultúrájukon. A barbár kifejezés pedig valószínűleg azt jelentette, hogy emberi beszédre
képtelen, csak artikulálatlan hangokra képes.17 Az összetartozás tudatát az táplálta, hogy
10 Kristó Gyula: A magyar nemzet megszületése. Bp. 1998. 12.
11 Uo. 14.
12 Molnár Erik: A nemzeti kérdés. Magyar Tudomány 1960. 571–587. Vö. Szűcs Jenő: Nemzet és
történelem. Bp. 1974. 25–26; Niederhauser Emil: Nemzet és kisebbség. Bp. 2001. 65–68.
13 Ebben Kristó Gyula felfogását követjük. Szerinte „…a magyar nemzet a 13. század szülöttje. E
nemzet természetesen nem azonos a modern nemzettel, de létezik a két korszak történeti
produktuma között egy minimális megfelelés: mindkettő eredendően tudati és érzelmi (tehát
első renden immateriális) alapon hoz létre kapcsolatot nagy létszámú embercsoportok között”. Kristó: i. m. 203. Véleménye egybecseng Pataki Ferenc felfogásával, hogy a nemzeti
identitás „…a nemzeti-etnikai csoporthoz/kategóriához tartozás tudatából és élményéből
származik…” Pataki: i. m. 177.
14 Orosz: i. m. 98.
15 Szűcs: i. m. 335. Szűcs cáfolja azt a Deér Józsefnél jelentkező felfogást, hogy a honfoglaló magyarságnál csoporttudattal még nem lehet számolni, mert „az etnikailag heterogén társadalmat csak Árpád fejedelem szervezte néppé”. Uo. 336.
16 Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem. Bp. é.n. [1999] 18.
17 Uo. 19. Egry Gábor a fentiekkel szemben arra is utal, hogy a nem hozzánk tartozók referencia
csoportot is alkothatnak. „A másikhoz való viszony sem elhanyagolható része az identitásnak
és az identitásépítésnek. A másik lehet referencia csoport, amelyet példaként látunk magunk
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„bizonyos embercsoportok (»mi«) együvé tartoznak, azaz másoktól (»ők«) elhatárolódnak. Ennek során alakítják ki önmagukról alkotott képüket, amely rájuk nézve szerfelett
hízelgő, ugyanakkor az idegeneket a róluk megformált kép riasztónak mutatja.”18 Ez a
riasztó kép időnként xenofóbiává, idegengyűlöletté durvul. A gentilis tudat kialakulásában a közös nyelv, a lingua fontos szerepet játszott. A „mi”-tudat egyik meghatározó
eleme kétségkívül a nyelv. E felfogás szerint mi érthetően tudunk beszélni, de a barbárok
csak csicseregnek, mint a madarak. A szlávok összetartó ereje a közös nyelv (szlovo), míg
a szomszédos germánok beszélni sem tudnak, mert némák (nyemci).
A nyelv összetartó, tudatformáló szerepét a vándorló és honfoglaló magyarságnál
aligha kell bizonygatnunk. Az etnogenezis (néppé alakulás) során a magyarság saját népnévvel (magyar, megyer) különböztette meg magát másoktól, még legközelebbi ugor rokonaitól is. A magyar népnév összetett kifejezés (magy = beszélő, ar = ember), ugyanolyan mintát követ, mint az összes többi gentilis tudattal rendelkező etnikum, hiszen a
„mi”-tudat kifejezője. A közös, finnugor alapnyelv rengeteg török, iráni, szláv elemmel
gazdagodott, de megmaradt magyarnak annak ellenére, hogy a sztyeppei vándorlás során külső szemlélők számára többnyelvűnek tűnt, s megkülönböztetésükre nem a saját
nevüket, hanem a „tíz nyíl” jelentésű onogur kifejezést használták.19 (Ismeretes, hogy a
magyarság megnevezése a legtöbb európai nyelvben az onogur népnévből származik.)
A gentilis etnikai tudatnak a lingua, a nyelv közössége mellett másik jellemző vonása
volt a közös – többnyire nem valós, hanem képzelt – eredettudat (origo). Ez elsősorban a
közös őstől való származást jelentette. A nemzet kifejezés is őrzi a közös őst, akinek állítólagos vér szerinti leszármazottai az adott etnikum tagjai. Az origó részét alkották a leszármazási táblák, amelyek már az írásbeliség előtti korban is megtalálhatók egyes népeknél. A vérségi leszármazás azonban nagyon gyakran és nagyon korán fiktívvé vált,20 s
a befogadott népcsoportok asszimilálása a befogadók origójának átvételét is eredményezte. Valószínűleg ez történt a honfoglalókhoz csatlakozott kabar törzsek esetében is.
A közös eredettudatot számos európai népnél a hősmondák, hőseposzok őrizték meg (a
finneknél a Kalevala, a germánoknál az Edda énekek, a Niebelung ének stb.). A XIX. századi magyar irodalomban lelkesen keresték a magyar hőseposz nyomait, s Arany János
ennek pótlására írta meg a Buda halálát. A hősmonda, hőseposz töredékei azonban nálunk is megmaradtak, s ezek valószínűleg a fejedelmet adó Megyer törzs eredetmondái
voltak. Ezek váltak olyan origóvá, amelyek a közös leszármazás tudatát az egész magyarságban fenntartották. Az eredetmonda két legfontosabb eleme Emesére, az Árpád-nemzetség ősanyjára és a csodaszarvasra vonatkozik.21 Emese, mint ismeretes, egy sas- vagy
sólyomszerű madártól esett teherbe s lett az uralkodó nemzetség ősanyja. A csodaszarvas monda két testvér, Hunor és Magor történetét mondja el. Kristó Gyula szerint az
eredetmonda arra utal, hogy a magyar vezetésű népben (törzsszövetségben) a Magyar
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előtt, de lehet elutasított is. Viszont mindenképpen valami olyasmit tartunk rá jellemzőnek,
ami rám nem jellemző…” Egry Gábor: Az erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt
ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére. 1940–1944. Bp. 2008. 135.
Kristó: i. m. 88.
Hoffmann Tamás: A „nép-nemzeti” kultúra. A kategória-alkotás néhány példája Európában.
Debreceni Szemle 1997. 1. sz. 90–91. Róna-Tas András szerint az etnoszociológia népnek azt
az embercsoportot tekinti, amelyet az jellemez, hogy „tagjainak közös a szemiotikai (jelelméleti) rendszere, hogy tagjai tudatosan megkülönböztetik magukat más népektől, és amely csoportnak saját, hosszú időn keresztül tartós önelnevezése van”. Róna-Tas András: A néppé válás az újabb kutatások tükrében. In: Honfoglalás és néprajz. Szerk. Kovács László–Paládi Kovács Attila. Bp. 1997. 24.
„A közös ősben való hitnek a legritkább esetben volt tényleges történeti alapja. Valójában a
közös biológiai leszármazás bizonytalanságát volt hivatva ellensúlyozni.” Uo. 26.
Fodor István: Verecke híres útján. Bp. 1995. 133–134.
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által megszemélyesített magyarokon kívül a Hunorral jelzett onogurok, „a Belárban perszonifikálódott bolgárok és Dula alán fejedelem családtagjai foglaltak helyet”. 22 A csodaszarvas motívum megmaradt a regösénekekben is, amelyek más mitologikus elemeket is
tartalmaznak.
A lingua és az origo közössége mellett a gentilis tudat kiegészítő eleme volt az erkölcsök (mores) és a szokások (consuetudines) közössége. A dicső ősöktől származáshoz járult, hogy más népek az ördög fattyai, származásuk szerint is alantasok hozzánk képest,
mi erkölcsösek vagyunk és jók, mi a jó hagyományokat követjük, ők a saját rossz törvényeiket és hagyományaikat.
Ezt a barbár etnikai tudatot alapjaiban kérdőjelezte meg a kereszténység, amelynek
alapeleme az univerzalizmus volt. A populus christianus a pogány babonák közé sorolta
a megtérített népek eredetmondáit és eredettudatát, köztük a magyarokét is. Arról, hogy
teljesen eltűnt volna, mégsem beszélhetünk, mert népi énekmondók ajkán tovább éltek
ezek az írásban le nem jegyzett történetek. Erre utal Anonymus gesztája, aki azért írja
meg a magyarok igaz történetét, hogy azt ne „a parasztok hamis meséiből vagy a regösök
csacsogó énekéből” kelljen megismerni.23 A néphagyomány ilyen lenéző kezelése mutatja, hogy a keresztény egyház a régi hagyományt mellékesnek és elhanyagolhatónak tartotta a Krisztus-hívők közössége és összetartozása szempontjából. „Multi unum corpus
sumus in Christo” (sokan vagyunk egy test Krisztusban) – idézték igen gyakran Szent
Pált a középkorban olyan értelemben, hogy ez a Krisztusban való egység az emberi kapcsolatok legfontosabb eleme.24 Az „universitas populi Christiani” a legfelsőbb szintű közösség volt, amely minden más kommunitást maga alá rendelt.25 A középkor emberei
előbb voltak keresztények és csak azután valamelyik király alattvalói vagy ország lakosai.26 Az etnikai közösséget azonban tovább éltette a népnyelv, amely a liturgia latin nyelve ellenére is fontos maradt a prédikációkban. Az origó, a pogány mores et consuetudines
azonban nemcsak tiltottak, de üldözendők is voltak mint a babona elemei.
A kereszténység felvétele, az európai típusú állam megteremtése után fontosabb kötőelemek születtek: a Krisztus-hívők táborába tartozás, az alattvalói hűség az országhoz
és – ami ekkor ugyanazt jelentette – az uralkodóhoz. Szent István és utódainak államában magyarnak etnikai hovatartozástól függetlenül az számított, aki az ország királyának
alattvalója volt vagy a királyságban született.27
A gentilizmus megszűnése és a kereszténység sok évszázadot átívelő szellemi uralma
új helyzetet teremtett a legtöbb új európai népnél, köztük a magyarságnál is. Számottevő
változások csak a rendi átalakulás időszakában kezdődtek, amikor a kereszténység és a
királyhoz való hűség tudati elemei mellé felnőtt egy új csoporttudat: valamelyik
kiváltságolt rendhez, nemességhez vagy városi polgársághoz való tartozás tudata. Magyarországon a polgári rend fejletlensége miatt az új rendi nemzettudat egyértelműen a
nemességhez kapcsolódott, amely nemcsak létszámát, de politikai súlyát tekintve is meghaladta a nyugat-európait.
Ez az új rendi-nemesi nemzettudat a XIII–XVI. században formálódott ki, s legfőbb
ideológusai Kézai Simon, Thuróczy János és Werbőczy István voltak. A középkori király22 Nézete, hogy egy kétnyelvű nép esetében „a közös származás tudata… éppen az együvé tartozás következtében utólag alakult ki”, nem tekinthető általánosan elfogadottnak. Kristó: i. m.
114.
23 Magyar Anonymus Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. Pais Dezső. Bp. 1926. 20.
24 Róm 12,5.
25 Szűcs: i. m. 213.
26 Joó: i. m. 68.
27 Kristó: i. m. 130.
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ságok a legtöbb európai országban a XIII–XV. században rendi monarchiákká alakultak
át, amelyekben a hatalom megosztódott az uralkodó és a rendek között. Magyarországon
a hatalommegosztás nem jelentett mást, mint a nemesség részesedését a hatalomból. A
polgári rend tagjai részesei voltak ugyan a politikai kommunitásnak, de a nemességgel
nem azonos jogú tagjai. Az 1608. évi törvények szerint az országgyűlésen részt vevő városok követeinek összesen egy szavazatuk volt, míg a nemességet képviselő megyék
mindegyikének kettő. Ebben a helyzetben érthető, hogy Werbőczy a nemességet nyilvánította „tota natio et respublica regni Hungariae”-nak. Az ország és a nemzet egyet jelentett, és ez a nemzet a nemesség volt. A rendi nemzetfogalom megszületését Kristó Gyula
szerint elősegítette a más országokban is tapasztalható idegenellenesség (xenofóbia), a
dicső közös múlt együttes megélése, az állami keretek nemzetalakító szerepének erősödése és ez iránt a lokalizált haza iránti szeretet érzésének (patriotizmus) kifejlődése.28
Ennek a frissen születő rendi-nemesi nemzetnek két sajátosan magyar ideológiai eleme is volt: a Szent Korona-tan és az egységes nemességről vallott felfogás. Az előbbi a
hatalom forrásának Szent István koronáját tartja – akkor is, ha az, mint később kiderült,
nem lehetett első királyunk koronája –, s csak az volt törvényes uralkodó, akit ezzel koronáztak meg. Az uralkodó mellett azonban a nemesség is tagja a Szent Koronának, ezáltal lehet törvényes részese a hatalomnak. Az uralkodó és a nemesség közötti rendi hatalommegosztás e sajátos szimbólum révén valósult meg. Az utóbbi az „una eademque
nobilitas” elvének hangoztatásával azt nyilvánította ki, hogy minden nemes részese a
Szent Koronának, azaz a hatalomnak, s nincs különbség a főrendek és a köznemesség
között.29
A Szent Korona-tanban összefonódott az állam és nemzet, hiszen a Szent Korona az
országot képviselte. A gentilis tudattal szemben a rendi nemzettudat területhez is kötődött. Ez a területi kötődés megteremtette a lehetőségét annak, hogy a hazaszeretet érzése
a szülőföldről kiterjedjen az egész országra. Volt azonban három olyan eleme is, amelyben ez az új történelmi tudat élesen elvált a gentilis tudattól: az első a dicső ősöktől való
származás, a második a nyelv kérdése, a harmadik pedig a nemzet és nép fogalmi különválása.
A dicső ősöktől való származás Kézainál a hun–magyar azonosság megfogalmazásához vezetett. Sajátos módon azonban ehhez nem használta fel a csodaszarvas mondát és
a Hunor–Magor eredetmítoszt, bizonyára azért, mert a XIII. században ez már nem élt a
köztudatban. Az is valószínű, hogy ez az origó nem nevezett meg olyan személyeket, pl.
Attilát, akire büszkén lehetett volna felnézni. Így a dicső ősöket nyugati krónika-elemek
alapján kellett kitalálni. (Ez egyébként távolról sem volt egyedi eset, a franciák a trójaiaktól, szomszédaink közül a horvátok az illírektől, a lengyelek a szarmatáktól, a románok a
dákoktól, a szlovákok pedig a Nagymorva Birodalom lakóitól származtatták magukat.30)
A gentilis tudatban a nyelv, illetve a szemiotikai rendszer azonossága meghatározó
elem volt. Az új rendi-nemesi tudatban a meghatározó a privilégium, így azok a nem
magyar nyelvű nemesek is tagjai lettek a nemzetnek, akik kiváltságokat szereztek. A Magyar Királyságban számtalan példa van arra, hogy nem magyar ajkúak akár a főnemesség
soraiba is emelkedhettek (Drágffyak, Hunyadiak, az újkori indigenák a Harruckernektől
28 A nemzetek megszerveződésében „az identitáskeresés és a xenofóbia … mellett ilyenként
tartható számon az alakuló nemzet dicső múltját biztosító kép kialakítása, a történeti tradíció
kimunkálása, az együvé tartozás tudatát elmélyítő állami keret adta lehetőségek kimunkálása,
végül pedig a szülőföld iránti ősi ragaszkodás érzésének a frissen megszülető haza fogalmára
való átvitele”. Uo. 203.
29 Eckhart Ferenc: A szentkorona-eszme története. Bp. 1941. 206–207.
30 Újlaky István: Nemzet könyv. Pomáz 2008. 68–70.
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a Trautsohnokig). A felvidéki és erdélyi köznemesség jelentős hányada volt szlovák, illetve román anyanyelvű s egyáltalán nem tudott magyarul. Ebben az is közrejátszott, hogy
a XIX. század derekáig – mint ismeretes – a hivatalok nyelve nem a magyar, hanem a
latin volt.
A rendi-nemesi nemzettudat nagyon nehezen boldogult azzal a helyzettel, hogy a
nemzet soraiban voltak más etnikai csoporthoz tartozók is, ugyanakkor a magyar nyelvűek nagy tömegei ki voltak zárva a natio hungarica keretei közül.31 A megoldást Kézai
Simon találta meg, amikor arra hivatkozott, hogy az ősi szkíta törvény (lex Scitica) szerint a közösség minden tagja szabad volt, és a szabadság következménye volt háború
idején az ellenség elleni közös fegyveres fellépés. Voltak olyanok azonban, akik a fegyverbe szólításnak nem tettek eleget, ezeket vagy karddal lekaszabolták, vagy szolgaságba
vetették. „Minthogy minden magyar egy apától és egy anyától származott, hogyan
mondhatnánk az egyiket nemesnek, a másikat nemtelennek, ha nem ilyen bűntettben
(casus criminis) való elmarasztalás miatt?”32 Werbőczy törvénykönyvébe szinte szó szerint bevéve Kézai megállapítását33 a gyakorlatban törvényi szintre emelte a nép (plebs) és
a nemzet (populus, natio) különválasztását, amikor a magyarság egyik (összehasonlíthatatlanul nagyobb részét) kirekesztette a nemzet soraiból.
A nemesi nemzettudat sokáig őrizte bástyáit még akkor is, amikor Európában, de
helyenként nálunk is formálódtak a polgári nemzet és nemzettudat kialakításának erővonalai. Ez a nemzettudat igen világosan jelent meg az 1790. évi országgyűlés felirati javaslatában, amelyben a délvidéki szerbek önálló territórium kialakítására vonatkozó
igényét a rendek azzal utasították el, hogy „valamely országba vagy tartományba bevándorló s itt székhelyet kereső, nem fegyverekkel szerző nép vagy kevesebb államjogokat,
vagy annyit nyer, amennyivel a bentlakók bírnak”, tehát „az ilyetén bevándorló nép sohasem fogadtatik bé az országba vagy tartományba olyformán, hogy itt külön államot képezzen, mert ez nem volna befogadás, hanem új államnak az országterület részének elszakításával eszközlött alapítása”. Ezt a rendek nem engedhetik meg, de kinyilatkoztatják,
hogy „a nem egyesült görög szertartású lakosok is bírják a polgári és vallási jogok s az
államélet teljességét azonképpen, mint a magyarok… s őket [ti. a szerbeket], valamint
több nemzetiségeket is, melyek Magyarországot és a kapcsolt részeket lakják, magyaroknak, a közös haza fiainak nyilvánítjuk”.34 Az 1825. évi országgyűlésen is kimondották,
hogy Magyarországon csak egy natio van, a magyar.35
A polgári nemzettudat kialakulása Magyarországon is, mint mindenütt Európában,
elválaszthatatlan volt magától a polgári átalakulástól, illetve Közép- és Kelet-Európában
azoktól a nemzeti megújulási mozgalmaktól – ezek egyike volt a magyar reformkor is –,
amelyekben az új nemzetfelfogás és új nemzettudat megformálódott. Ebben a régióban
azonban, ahol soknemzetiségű államok léteztek, a polgári átalakulás, a nemzeti függetlenség és a nemzetiségi kérdés kibogozhatatlanul összefonódott.
Az európai teória és a gyakorlat – mint ismeretes – a polgári nemzetek megteremtéséhez két nemzetmodellt alkotott: az ún. államnemzetet és a kultúrnemzetet vagy nyelv-

31 Uo. 39–40.
32 Szűcs: i. m. 428.
33 „Határozat és törvényes szabály volt ugyanis, hogy az ily parancs [ti. a hadba vonulás] áthágói,
ha elégséges mentő okot nem tudtak maguk mellett felhozni, karddal ketté vágassanak, vagy
pedig közönséges és örökös szolgaságra vettessenek.” Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges magyar királyság szokásjogának hármaskönyve. Bp. 1990. 65–66. I. rész, 3. cím, 4. §. Vö.
Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat. 126.
34 Idézi Orosz: i. m. 104.
35 Uo. 104–105.
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nemzetet. Mindkettő fontosnak tartotta a nemzetet alkotó közösséghez való tartozás
tudatos vállalását.
A két modell közül az első tartalmi elemeit Rousseau fogalmazta meg.36 Szerinte a
nemzet ugyanazon kormányzat alatt és ugyanazon állami határok között élő, azonos
nyelvet beszélő emberek közössége. A nemzet és a nyelv is addig terjed, ameddig az állam
határa. Mindebből az is következik, hogy ugyanazon államterületen, egységes kormányzat alatt csak egy nyelvnek van létjogosultsága, a polgári átalakulásnak a polgári nemzetállam megszületésével kell együtt járnia. A soknyelvű Franciaországban a királyi abszolutizmus a XVIII. századra már kialakította az egynyelvű országot, így a polgári átalakulás nem kapcsolódott össze nyelvi problémákkal, mert a francia nyelv határa már az államhatárig terjedt. A polgári nemzetállam megteremtése valójában egyetlen feladatot
jelentett: a rendi nemzetből kirekesztetteket is bevenni a polgári nemzet keretei közé. Az
egész népet nemzetté kellett tenni, amire a legfőbb eszköz a privilégiumok eltörlése és a
mindenkire kiterjedő szabadság megteremtése volt. A forradalom ezt az átalakítást elvégezte, s politikai szuverenitáshoz juttatta az egész népet.37
A több államban élő európai népek azonban nem tudtak mit kezdeni az államnemzeti elképzelésekkel. Nem születhetett több tucat német vagy olasz polgári nemzet. Herder
elképzelései alapján így született meg a kultúrnemzet teória, amely szerint nem az államhatárok vagy az állampolgárság szabja meg a nemzeti hovatartozást, hanem a közös
nyelv, illetve egyéb determinánsok, a népszellem vagy a néplélek, a kultúra és a tradíciók
közössége. Ez teszi lehetővé, hogy a sok államban élő németek vagy olaszok egy nemzetet
alkothassanak.38
Magyarországon a polgári nemzetállam kialakítására való törekvés a XIX. század folyamán csapdahelyzetet teremtett. A függetlenség hiánya, az, hogy az ország a Habsburg
Monarchia része volt, amely maga is törekedett egységes (német) nemzetállam kialakítására, arra ösztönözte legjobbjainkat, hogy a nyelvnemzet megteremtésére törekedjenek.
Egy ismeretlen szerző II. József nyelvrendelete mellett buzgólkodva arra serkentette a
magyarokat, itt az ideje, hogy „nyelvben és erkölcsben is simuljatok nyugoti szomszédotokhoz, különben könnyen oda juttok, hogy muszkául tanultok”. Kollár Ádám komor
sejtését, félő, hogy a magyarok nyelve elenyészik, azok a statisztikai adatok is erősítették,
hogy az ország lakosságának még 40%-a sem volt magyar. Az elméletalkotó Herder is
úgy gondolta, hogy a magyarság fel fog olvadni a szláv tengerben. Ezek miatt a jóslatok
miatt Széchenyit, Wesselényit vagy a költő Vörösmartyt még évtizedekkel később is a
nemzethalál szörnyű látomása gyötörte. A pánszláv terjeszkedés veszélyére hívta fel a figyelmet Wesselényi Szózata, Pesthy Frigyes pedig csak kegyeletből nem tartotta merő
képtelenségnek Szent István megállapítását az egynyelvű ország gyengeségéről.39 Ez
okozta azt a helyzetet, hogy a Birodalom egységesítő és németesítő törekvésével szemben
a magyarság a nemzeti ébredés korában kultúrnemzetként lépett fel.
36 Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei. Szerk. Ludassy
Mária. Bp. é. n. 20.
37 Az ember és polgár jogainak deklarációja (1789. augusztus 26.) szerint „Minden szuverenitás
lényegileg a nemzettől származik: sem testület, sem egyes ember nem gyakorolhat olyan hatóságot, amely nem kifejezetten a nemzettől ered.” Az emberi jogok dokumentumokban. Öszszeállította Kovács István, Szabó Imre. Bp. 1976. 118. Az emberi jogok deklarációja szerint,
amit Robespierre 1793 áprilisában terjesztett a Konvent elé: „A nép szuverén: a kormány csak
az ő eszköze, a funkcionáriusok megbízottai. A nép, amikor kívánja, leválthatja a kormányt,
visszahívhatja képviselőit”. Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább… Bp. 1979. 90.
38 A nemzeti kérdésről. Bp. 1992. (Hanák Péter hozzászólása) 23.
39 Báró Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. Bp. 1992. 6, 52, 56. stb.;
Szabó István: Nemzetszemlélet és magyarságtudat. 143.
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A „nyelvében él a nemzet” jelszó kifejezése volt a nyelvnemzet megteremtésére irányuló törekvéseknek. Kölcsey Ferenc szerint: „Nemzeti életet nemzeti nyelv nélkül gondolni lehetetlen”, mert „haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog”.40 Széchenyi is úgy vélte, hogy „mágusi befolyása van nyelvnek a nemzetre”.41 A nyelvnek ismét
meghatározó jelentősége lett a nemzeti identitásban, a rendi nemzettel szemben a polgári nemzetet a reformerek magyar nemzetként képzelték el. Azt is látnunk kell azonban,
hogy a nyelv és a kultúra közösségének hangoztatása alkalmas lett volna a társadalmi
feszültségek palástolására, a polgári átalakulás sürgős feladatainak elodázására. Az, hogy
ez nem történt meg, a reformnemzedék politikusainak legnagyobb érdeme.
A nemzetté válás és a polgári átalakulás összekapcsolására nem a nyelvnemzeti teória, hanem a francia átalakulás volt a példa, annak forradalmi formája nélkül. A politikai
szuverenitáshoz juttatott nép eszméje nálunk a „nemzet sorába iktatott nép”-ként, a
„polgári léttel felruházott nép”-ként visszhangzott. Az alapelv ugyanaz, a megvalósuláshoz vezető út azonban más. Ezt a másságot a társadalmi forradalmat kiiktató érdekegyesítés, illetve a jogkiterjesztés jelentette. Az első nem jelentett mást, mint a polgári átalakulás megvalósítását az ellentétes érdekű társadalmi osztályok, a nemesek és jobbágyok
törekvéseinek összehangolásával, a második pedig azt, hogy az érdekek egyeztetésének
legfőbb útja a most csak a nemeseket illető rendi privilégiumoknak az egész lakosságra
való kiterjesztése.42 Az elképzelt és 1848-ban megvalósított út ellentétes volt a franciaországival: ott a rendi válaszfalakat a privilégiumok megszüntetésével, nálunk a kiváltságok
mindenkire kiterjesztésével bontották le. A végeredmény ugyanaz volt. Kossuth már
egyik legkorábbi munkájában nemes társainak, a Szent Korona tagjainak s a törvényhozó
hatalom egyedüli részeseinek úgy teszi fel a kérdést: „mit veszít ezen igazaiból a magyar
nemes, ha törvény által azt nyilatkoztatnók, hogy a magyar parasztot személyében és
vagyonában senki nem háborgatja, hogy ő is birtoki tulajdonnal bír, hogy ő is tagja a
nemzetnek, a szent koronának – valjon mit veszít, kevésbé biztos a tulajdona? Hiszen
minden törvényes jóvoltoknak érdeme nem abban áll, hogy vélök csak a nemes élhet,
hanem abban, hogy azokkal élhet […] A szabadság olly kimeríthetetlen kincs, melly azáltal, hogy véle többen osztoznak, sem fogy, sem gyengül, sőt nő, sőt erősödik.” Majd
fejtegetését azzal fejezi be, hogy „nem arról van szó, hogy mi nemesek leszálljunk a néphez, hanem arról, hogy őtet magunkhoz felemeljük”.43 Széchenyi is azt javasolja a
Stadiumban, hogy a primae nonust, Werbőczy Tripartitumának a sarkalatos nemesi jogokat tartalmazó részét ki kell terjeszteni az ország minden lakosára.44 E célkitűzések az
1848. évi törvényekkel megvalósultak. A polgári átalakulás és a polgári nemzet megvalósításával a reformnemesség a magyar történelemben soha nem tapasztalt magatartást
tanúsított.
Nem tudott azonban megbirkózni a XIX. századra kialakult csapdahelyzet másik elemével, a magyarországi nem magyar népek mozgalmaival. Ezek ugyanazon tőről fakadtak, mint a magyar reformmozgalom. Először csak a rendi-nemesi nemzet tagjai akartak
lenni, mint a szerbek 1790-ben, vagy a románok az ugyancsak a XVIII. század végén
megfogalmazott felségfolyamodványukban, a Supplex libellus valachorumban, amelyben
40 Kölcsey Ferenc: Összes művei. I. Bp. 1960. 631, 1113.
41 Gróf Széchenyi István: Világ, vagyis felvilágosító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására.
Pest 1831. 252–253.
42 Csorba László–Velkey Ferenc: Reform és forradalom 1790–1849. Debrecen 1998. 103, 144.
43 Az idézett mondatok Kossuthnak 1833-ban írt, de kéziratban maradt művéből származnak,
amely „A magyar főrendek 1833-ban” címet viseli. Barta István: A fiatal Kossuth. Bp. 1966.
220–221. Vö. Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai
tükrében. Bp. 1977. 32.
44 Orosz István: Széchenyi és kortársai. Debrecen 2000. 39.

223

EME

Orosz István

azt akarták elérni, hogy a székelyek, szászok és a magyarok mellett Erdély negyedik rendje lehessenek.45 A rendi nemzettudat elemei azonban a magyarországi nem magyar lakosság esetében is gyorsan átváltottak polgári nemzettudattá. A nemzeti gondolat a kezdeti művelődési törekvésekből kinőve először a politikai létforma kialakítását, a politikai
autonómiát követelte, később azonban a saját nemzetállam megteremtését s az útban álló
magyar államhatárok szétporlasztását tekintette céljának.
A reformnemesség hitt abban, hogy a magyarországi nem magyar népek, amelyeknek nemessége – amint említettük – a magyar nemességbe tagozódott be, ha a polgári
szabadságjogokat a magyar nemesség közreműködésével fogja megkapni, nem kívánja
majd nemzeti célkitűzéseit megvalósítani. Hiába óvott Széchenyi az erőszakos magyarosítás veszedelmeitől híres akadémiai beszédében,46 s figyelmeztetett rá, hogy a magyar
beszéd még nem magyar érzés, s a nemzetiséget nem lehet rákenni valakire úgy, mint
meszet a falra vagy mázat a cserépre, a reformerek többsége Kossuth nézeteit vallotta, aki
szerint ha „Magyarország szabad és független, akkor Magyarország nem magyar népessége is jó magyar lesz, mint a régi Elzász németjei is jó franciák lettek”.47 A reformnemesség nemzetszemléletében tehát, szemben a rendi nemzetszemlélettel, már benne volt az
asszimiláció mozzanata is, miként a francia államnemzeti teóriából sem hiányzott, de
nincs benne az erőszakos magyarosítás; az asszimilációt elősegítő fő tényező maga a polgári átalakulás.
Az 1848–49. évi szabadságharc eseményei mutatták, hogy az ország nem magyar népei számára a dolgok fontossági sorrendje nem ugyanaz, mint a magyarság számára.
Hiába gondolták Kossuth és reformer társai, hogy a társadalmi átalakulás elsőbbséget fog
élvezni a nemzeti törekvésekkel szemben, nem ez történt. Az ország nem magyar népei,
a horvátoktól a románokon át a szlovákokig, fegyverrel fordultak szembe a magyarsággal. Az 1849. július 28-án megalkotott nemzetiségi törvény (törvény erejű jogszabály),
ami egyébként példamutató volt egész Európa számára, már nem olthatta el a gyűlölet
lángjait.
A Habsburgok birodalma 1848–49-ben nem hullott szét, sőt az 1867. évi kiegyezéssel
még fél évszázaddal meghosszabbította életét. A kiegyezés elhárította a veszélyt, hogy a
magyarságnak védekeznie kelljen az osztrák államnemzeti törekvésekkel szemben. A
magyarországi nem magyar népek nyelvnemzeti törekvéseivel szemben nem talált más
védekezési formát, mint az államnemzeti felfogáshoz való ragaszkodást, ráadásul megőrizte a rendi nemzetszemlélet bizonyos elemeit is (pl. Szent Korona-tant, a közgondolkodásban a „szittya” hagyományok őrzését stb.). Az a törekvés, amely a polgárosodás
érdekében jogkiterjesztéssel, érdekegyesítéssel 1848-ban a nemzet sorába iktatta a népet,
távolról sem valósult meg maradéktalanul. A XIX–XX. század fordulóján a haza és haladás Kölcsey számára még elválaszthatatlan fogalma tragikusan kettévált. A társadalmi
haladást sokan nemzetietlen lépésnek tartották. Reálisan fel sem vetődhetett az állam
nemzeti autonómiák alapján történő újjászervezése. (Kossuth emigrációs tervei itthon
egyáltalán nem voltak népszerűek.) Hiába javasoltak a nemzetiségi képviselők 1867-ben
olyan törvénytervezetet, amely szerint „Magyarországban a következő országos népségek, ú. m. a magyarok, románok, szerbek, szlovákok, oroszok és németek, egyenjogú
országos nemzeteknek ismertetnek el, amelyek számára a nemzetiség és nyelv politikai
egységének korlátai közt alaptörvényileg biztosíttatik…”,48 a magyar országgyűlés 186845
46
47
48
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Szabad: i. m. 70.
A magyar állam és a nemzetiségek. A magyar nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848–
1993. Szerk. Balogh Sándor. Bp. 2002. 51.
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ban olyan nemzetiségi törvényt fogadott el, amely azt nyilvánította ki, hogy „Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képviselnek, az oszthatatlan egységű magyar nemzetet, amelynek a hon minden
polgára, bármely nemzetiséghez tartozik is, egyenrangú tagja.”49 A szerb és román képviselők kivonulása a szavazáskor előrevetítette annak rémképét, hogy Magyarországon
nem lehet megbékélés magyarok és nem magyarok között. Az egyébként Európában modernnek számító törvény kétségtelenül az államnemzet koncepcióját képviseli, de a magyar nemzet nem magyarul beszélő tagjaitól nem követelte meg az asszimilációt, a magyar nemzethez tartozás valójában nem jelentett többet magyar állampolgárságnál. A
nem magyar iskolákban a magyar nyelv tanítását is csak későbbi törvények írták elő.
A történelem igazi fintora, hogy azok a nemzeti kisebbségek, amelyek a dualizmus
korában a nemzeti önrendelkezés jogos követelését a magyar államnemzeti elképzelésekkel szemben megfogalmazták, Trianon után a békeszerződés és a népszövetségi elvek
ellenére, nem igyekeztek sem az iskoláztatásban, sem az önrendelkezés területén a kisebbségi magyarság jogait biztosítani.50
Trianon traumája után, amikor a magyar népesség harmada idegen államok állampolgárává vált, a nyelvnemzeti elvek érvényesítésével próbálkoztunk nemzetközi fórumokon. Sem a Népszövetség, sem az ENSZ azonban nem volt igazán fogadóképes a kollektív kisebbségi jogok tekintetében, s mindmáig megoldatlan Európában a nemzeti kisebbségek sorsa.
A két világháború közötti időszakban a nemzeti identitás legfontosabb kérdésére,
hogy ki tekinthető igaz magyarnak, sokféle válasz született. Szekfű Gyula, a kor legjelesebb történésze Mi a magyar? címmel kötetet is szerkesztett legjelesebb kortársainak válaszaiból. Számomra azonban egy néprajzot tanító professzor, Györffy István fogalmazta
meg legfrappánsabban a nemzeti identitást. Szerinte „a magyarság nem a test, nem a vér,
hanem a lélek kérdése”.51 Tanítását napjainkban is érdemes lenne megszívlelni.

49 1868:XLIV. tc.
50 A nemzeti kérdésről. (Orosz István hozzászólása) 31.
51 Nemzeti olvasókönyv. Szerk. Lukácsy Sándor. Bp. 1988. 68.
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A

XVIII. század elején Erdélyben, a partiumi részekkel együtt 28 megyei típusú
törvényhatóság működött, ebből tíz vármegye, két magyar vidék, öt székely szék,
kilenc szász szék és két szász vidék volt. A székely törvényhatóságok: Aranyosszék,
Csík-Gyergyó-Kászonszék, Háromszék, Marosszék és Udvarhelyszék. A XVIII. század
elején Háromszék három egyesült székből és a Sepsiszékkel társult Miklósvárszékből
(vagyis négy székből) állott, amelyet általában fiúszékként is emlegettek, de az érintettek
rendszerint tiltakoztak leminősítésük miatt, hiszen a többiekkel egyenrangú önkormányzattal rendelkeztek.
Az általunk tárgyalt időszakban Háromszéket 93 település alkotta. A települések nem
egyenlő arányban oszoltak meg a székek között. Sepsiszékhez 35, a Kézdihez 32, az
Orbaihoz 17 és a kicsiny Miklósvárszékhez 9 település tartozott. Ezek közül négy mezőváros volt. Kettő – Kézdivásárhely és Bereck – Kézdiszékben, kettő pedig – Sepsiszentgyörgy és Illyefalva – Sepsiszékben feküdt.1
Sepsiszentgyörgynek és Illyefalvának csak egy része rendelkezett mezővárosi joggal,
más részét Sepsiszéknek alárendelt faluként kezelték. Emiatt mindkét település két-két
külön álló közigazgatási egységet, saját elöljárósággal rendelkező mezővárost és falut képezett, vagyis mindkét esetben külön közigazgatási egységekkel, saját elöljárósággal rendelkező mezővárossal és faluval van dolgunk. Az 1713. és 1721–1722. évi összeírásokban
is külön-külön vették őket nyilvántartásba. Határaik azonban osztatlanok maradtak, mivel a mezőváros és a falu lakóinak birtoka mindkét esetben – a valamikori (a XVI. század
közepe előtti) egységes település idején kialakult gyakorlat szerint – közös határban feküdt, és szétválasztani azokat lehetetlennek bizonyult.

Háromszék XVIII. század eleji népességi viszonyainak ismertetését az 1703., az 1713.
és az 1721–1722. évi adóösszeírásokra támaszkodva vázoljuk.2 Ezek nem egyszerű adókimutatások, hanem az adózó népesség számbavételére és vagyoni helyzetének felmérésére készült nyilvántartások. A bécsi udvar utasítására megejtett országos felmérések a
lakosság teherbíró képességének a megállapítását célozták egy racionálisabb adókivetési
rendszer bevezetése érdekében. Az 1703. évi erdélyi népesség és birtokfelmérés csak
részben valósult meg. Az összeíró biztosok közötti nézeteltérések és a „nációk” közötti
politikai érdekellentétek megakadályozták annak befejezését. Ehhez járult a II. Rákóczi
Ferenc vezette szabadságharc kirobbanása is. Félbeszakítása előtt azonban sikerült befejezniük a székely székek, egyes szász székek és vármegyék felmérését. Ezek közül Csík-,
Három- és Aranyosszék összeírása utóbb nyomtatott formában is napvilágot látott.3 A
háromszéki összesítő adatait fel is használtuk ismertetőnkben.
1
2
3

A háromszéki mezővárosok XVIII. század eleji helyzetét illetően lásd részletesebben A háromszéki mezővárosok a 18. század elején című tanulmányunkat. Acta Siculia. A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. Sepsiszentgyörgy 2009. 291–304.
A források megtalálhatók a következő helyeken: SzOklÚj IV. 374–486; Domokos Pál Péter:
Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása 1703. Agrártörténeti Szemle 1978. 1–2. sz.; MOL,
F 49, Vegyes conscriptiók, 5. csomó 17. sz., 8. csomó 6–7. sz. és 24. csomó 10–14. sz.
Domokos: i. m.; Răduţiu, Aurel: Scaunul Arieş la 1703. Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Cluj-Napoca 27. 1985–86. 383–408.
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Az összeírást 1713-ban megismételték, de hiányosságai miatt sikertelennek minősítették, amiért azt alaposabban kidolgozva és jobban megszervezett körülmények között
1721–1722-ben újból elvégezték. Az összeírások három fázist rögzítő nyilvántartásokra
tagolódtak: a családfők nevét is feltüntető részletes, vagyis felmérő lajstromokra, a községi és a széki összesítőkre. Háromszékre vonatkozóan mind a három összeírás anyagából
fennmaradtak a községi és a széki összesítők, az 1721–1722. éviből pedig kevés hiánnyal
a családokra lebontott is.4
Az összeírások adatainál számolni kellett azzal a ténnyel, hogy azok rendszerint nem
teljesek. Az adóösszeírások az adózó lakosság számát tükrözik. Hiányoznak azokból az
„immunis nemesek” és a nincstelenek, illetve egyéb adómentes elemek. A nemesség létszámának rekonstruálásához egy 1707. évi lajstrom, valamint az 1713. évi hűségeskületételi nyilvántartás szolgált.5 Az adózási kötelezettségek alól kimaradó nincstelenek és
a nemességhez nem tartozó adómentesek számát csak hozzávetőlegesen állapíthattuk
meg, de az összkép kialakítása szempontjából ezek sem elhanyagolhatók.
Az etnikai viszonyokra vonatkozóan az egyházi összeírásokra támaszkodtunk. A román ajkú lakosság számának alakulását az 1699. évi főkormányszéki rendeletre készült
felmérés és az 1733, 1750. és 1762. évi egyházi összeírások alapján követtük nyomon.6
Vagyis az adóösszeírások adatait az összlakosság számának nyomon követésére, az egyháziakat az etnikumi viszonyokra vonatkozóan használtuk.
A viszonylag rövid időszakonként megejtett összeírásoknak a népességre vonatkozó
adatai eléggé eltérőek. Míg az 1703-as több mint 7500 család adatait tartalmazza, az
1713-as csak 5652-ét, az 1721–1722-es pedig 6335-ét.7 Az első összeírás adatai tükrözik
leginkább a valós helyzetet. Kiegészítve azokat az adómentes nemesekkel (mintegy 250–
300 család), az összeírásból kimaradt Bereck és Kézdivásárhely lakosainak számával, valamint az össze nem írt nincstelenekkel, a szék lakosságát 1703-ban mintegy 8000 családra, vagyis (egy családra átlag öt személyt számítva) 40 000 személyre tehetjük.
Az 1713-as összeírás háromszéki összesített adatai is arra utalnak, hogy ott akkor a
lakosság elég jelentős száma kimaradt a felmérésből. Még ha a kuruc–labanc harcok miatt elszenvedett emberi veszteséggel és az 1709–1711. évi kedvezőtlen időjárással is számolnunk kell,8 tíz év alatt a lakosság létszáma nem csökkenhetett 24,7%-kal (1854 családdal). Az alacsony létszám azért sem tekinthető elfogadhatónak, mert – amint azt Cse4
5

6
7
8
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Az 1713. és 1721–1722. évi összeírások kiadásra előkészítve a Székely székek a 18. században
című forrássorozat 4. köteteként. Kiadja a marosvásárhelyi Mentor Kiadó 2010-ben.
Az 1707. évi összeírást l. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, Könyvtár I. 565604. sz.
(gr. Mikes Mihály iratai) 286–298; az 1713. évi hűségeskü-lajstromot: ROLKmIg, Apor család
lt, 17. sz. 1–70. Mindkettő kiadásra előkészítve a Székely székek a 18. században című forrássorozat 4. kötetében.
Izvoare de demografie istorică. Vol. I. Redactat de Costin Feneşan, Buc. 1976, 200–209, 362–
365; Pál Judit: A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614–1850). In: A
többség kisebbsége. Csíkszereda 1996. 25–97.
Megjegyezzük, hogy az 1724-ben véglegesített széki összesítőben a családok összlétszáma
5959. A különbözet az adó fizetése alól kivettek számát jelzi. Az összesítőben ugyanis már
nem szerepelnek az adó fizetése alól kivettek.
Az 1710. évi időjárásról azt írja Cserei, hogy: „Júniusban, júliusban oly rendkívül való szörnyű
száraz meleg idők jártanak, melyhez hasonlókat soha nem értem, az emberek teljességgel
semmit nem szánthattak, a gyümölcsök a fákon egyben főttenek, fonyadtanak, a tavaszgabonák fel nem nőhettenek. Septemberben penig Molduvából számtalan sáskák jövének ki, kik a
napnak fényét sokaságokkal befedték és az egész országot egybenjárták, mindenféle zöldséget
megettenek, végre Kolosvárnál egybengyűlvén minden felől, egymással megvíttanak az aerben, és oly dühösséggel marták, ölték egymást, hogy földre lehullván, nagy darab helyen bokáig jártak az emberek a holt sáskák között, ott büzhöttenek egyben.” Cserei Mihály históriája,
1661–1711. Szerk. Kazinczy Gábor. Második kiadás, Pest 1852. 441.
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rei Historiájából tudjuk – Háromszéken nem pusztított az 1709–1711. évi pestisjárvány,
csak a rossz időjárás és a megszokottnak tekintett betegségek.9
Az 1703–1711 közötti rendkívüli nyolc év, vagyis a kuruc–labanc harcok miatt a lakosság számának növekedése valószínűleg megtorpant, bizonyos fokig vissza is eshetett,
de az nem lehetett több 4–500 családnál. Vagyis 1713-ban Háromszéket mintegy 7500
család, azaz 37 500 személy lakta.
Az 1721–1722-es összeírás szerint a székben 6335 adófizető család élt. Ez a szám is
alacsonyabb az 1703. évinél. Ennek azonban valós oka van, méghozzá kettő, az 1717–
1719. évi rendkívüli szárazság és a korszak legnagyobb emberi veszteségeit követelő pestis. A lakosság számának alakulását ugyanis lényegesen befolyásolták a korabeli ragályos
betegségek. Ez történt Háromszéken is, ahol a szárazság második évében fellépett és
szinte két évig dúlt a pestis is. A szárazság és a pestis okozta emberveszteségeket Háromszékre vonatkozóan pontosan nem ismerjük, de az utalások, részadatok, korabeli becslések, valamint a három évvel később megejtett összeírás egyes adatai alapján elfogadható
eredményt kapunk.
A szárazságról a kortársak közül többen is megemlékeztek naplójukban. Cegei Wass
László az 1718. és 1719. évről naplójában a következőket írja: „Ezen elmúlt 1718. esztendő gabona aránt igen igen, bor iránt pediglen közép szerént való szűk esztendő volt,
mivel egész tavasztól fogva késő őszig háromszor eső alig volt, mely miatt oly szárazság
lött, hogy még az historia is egynehány seculumoktól fogva oly nagy szárazságot nem
említ; ugyanis az esőnek nem léte miatt sok alkalmas tóknak ki kellett száradniok és oly
forrásoknak kellett elfogyniok, az melyre ember nem emlékezik, sőt még nem is hallotta
elapadását; sok faluk kénszeríttettek harmad(ik) s negyedik falu határára marháikat itatni hajtani és magoknak is vizet hordani, sok helyeken az fáknak és nádaknak gyükerei
meggyúlván az föld alatt, úgy leégtek, hogy azután is sok hetek múlva láttatott az föld
avagy az földben levő gyükér égni; az jó fűtermő hegyek hasonlatosak voltak az kősziklához kopárságok miatt; ha hol mi kevés fű lött is, igen ritka volt, de oly asszu, hogy
szintén mint tavasszal meggyújtván, úgy égett; és így ezekre nézve oly szükség lött az
országban, hogy csak az közönséges búzának is vékája egy német forinton elment, sőt
sok helyeken az szükség miatt kénszeríttettek sok emberek a galagonyát megőrölni s
abbul sült kenyérrel élni s labodából csinált kenyérrel.”10
Wass László az 1719. évről is hasonló képet rajzolt. „Ezen elmúlt 1719. esztendő – írja
– az előtte való rettenetes szűk esztendő miatt egész aratásig oly szűk esztendő volt, hogy
egy seculumtól fogva oly szűkség Erdélyben nem volt, olyan nagy éhséggel, az mint hogy
elegen is holtanak meg éhel, teljességgel semmi gabonát nem kaphatván, mely miatt az
mint híre volt, Székelyföldin az éhség miatt az gyermekek kénszeríttettek a megholt testvér atyafiaknak húsokat megsütni és megenni.11 Irtóztató hír. De azon szűkséget az szent
Isten nagy kegyelméből aratás után az bőséggel eltörölte, elég gabonát adván, úgy annyira, hogy öreg emberek sem emlékeznek reá, hogy Isten az mezőket és szőlőhegyeket úgy
megáldotta volna, mint ez esztendőben.”12

9

„Egész Magyarországban, Lengyelországban, Máramarosban oly szertelenül grassált a pestis,
hogy némely falukban két-három ember alig maradott meg, Debreczenben tizenkilencezer
ember holt meg. Így akará Isten az egész magyar nemzetet a bűnért megbüntetni. Az egy
Csíkban, Háromszéken, a Barcán, itt Brassóban hogy még eddig a pestis be nem jött, ha ezután Isten a bűnért el nem küldi.” Cserei: i. m. 443.
10 Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI–XVIII. századból. III. Czegei Vass György és Vass
László naplói. 1659–1739. Közli Nagy Gyula. Bp. 1896. (MHHS XXXV.) 498.
11 Az esettel kapcsolatosan lásd Bod Péter írását, valamint a 15. jegyzetet is.
12 Uo. 502–503.
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Bod Péter önéletírásában kiemelten foglalkozott a szárazság székelyföldi következményeivel. A szárazságról ekként írt: „Az 1718-ik év ugyanis vagy semmit sem jelentő,
vagy nagyon csekély termést hozott Erdélyben, különösen pedig a Székelyföldön, amiért
azután a legnagyobb gabonaínség állott be. Ezért történt, hogy a székelyek legnagyobb
része Erdély más vidékeire és Havasalföldre meg Moldva szomszédos tartományaiba szóródott szét. Akik pedig helyükön maradtak, különféle módon küszködtek az éhséggel.
Megkísérelték ételek készítését az éhség csillapítására alkalmatlan anyagokból. A kőrisfának összezúzott kérgét keverték a liszthez: kevéssel megfelelőbb volt a kenyér, amely a
mogyorófa sarjaiból készült úgy, hogy két rész sarjat egy rész gabonához kevertek és ekként alakították kenyérré. Összezúzott és egybegyúrt szalmát is tettek a füstölőbe, de elkészíteni nem lehetett, mert a tűz elhamvasztotta. Mivel pedig széna sem termett, a barmok számára a haszontalan maglapél (Atriplex L.) nevű növényt gyűjtötték sokan, akik
midőn az éhség még nagyobb erőre kapott, ennek cséppel kivert magvait búzával keverve készítettek kenyeret. Ez igen fekete, de az oly nagy szükséghez képest ízletes kenyér
volt, amilyent akkoron néhány napon keresztül én is kénytelen voltam enni. A bengének
(Rhamnus L.) és más erdei fáknak a gyümölcsei valahogyan fenntartották az éhezők
életét, míg el nem erőtlenedtek. Sokan szerte bolyongtak, mint az árnyékok vagy félholtak. Hallottunk szerencsétlen anyáról is, aki saját gyermekeit falta fel.13 Nem kevesen eladták magukat örökös szolgaságra; az eladók és mások, ha vevőket találtak, legalább saját
és családjuk életét fenntarthatták.”14
Udvarhely vármegye történetének megírása alkalmával az 1717–1719. évi szárazságról Jakab Elek a következőket vetette papírra: „Az elvetett mag nem kelt ki, a füvek, fák
gyökerei kiszáradtak, annyira, hogy ahol tüzet fogott, mérföldekre égett a haraszt heteken, hónapokon át. A tavak, patakok és a kisebb folyók úgy kiszáradtak, hogy egy csepp
víz sem folyt bennök. A Mezőségről az emberek és állatok a szomjúság miatt kénytelenek
voltak elmenekülni. Ahol termett valami, mint pl. Aranyosszéken, 13 kalangya alig adott
két vékát. Csíkszékben e szomorú esztendő sterilitása miatt még csak annyi gabona sem
termett, mivel csak két hónapig beérhették volna […] Ezt követé az 1719-ki aratásig oly
nagy szigorú éhség, hogy fát, szalmát, rügyet, makkot, dögöt rág vala az szegénység és a
község, melyből származék oly nagy iszonyú döghalál, hogy majdnem fele a lakosságnak
elpusztult.” 15
Helyi feljegyzésként ide kívánkozik Baróthi István alsócsernátoni pap 1720. március
12-én megejtett anyakönyvi bejegyzése: „Az felyebb elmúlt 1718-ik esztendőnek terméketlensége és hallatlan meddüsége miatt szálla igen nagy éhség a földre, annyira, hogy az
emberek semmi dög megevésének nem kedveztek, sőt Gelenczén az emberhúst is találtatott, ki megette, az miatt nagy pestis borítá el földünket, a sok jámborok más felekkel

13 Az esettel többen is foglalkoztak. Br. Apor Péter (B. Apor Péter munkái. Közli Kazinczy Gábor.
Pest 1863. 160); Lukács Mihály csíkkozmási plébános (SzOkl VII. 232); Baróthi István
alsócsernátoni pap (idézi Orbán Balázs: „Gelenczén az emberhúst is találtatott, ki megette.”
Lásd Orbán 1868. III. 100); id. dálnoki Miklós István. (Miklós tudósítása szerint „úgy hallatott Gelencén a szegény ember a házából kimenvén két gyermekit hon hadta, a nagyobb a kisebbnek a kezit elvágta.” ROLKovIg, fond 65/8 a Dálnoki Lázár család levéltára. Fasc. IV., 21.
Közli Csáki Árpád Szárazság és pestis Háromszéken 1717–1719-ben című, a Sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum kiadás előtt álló 2010. évi évkönyvében (Acta Siculia) megjelenő
tanulmányában. A tudósítások közül az előbbi kettő ozsdolai, utóbbiak gelencei esetként említik a történteket.
14 Bod Péter önéletírása. A bevezető tanulmányt írta Egyed Emese. III. kiadás. Mv. 2007. 72–73.
15 Jakab Elek–Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp. 1901.
451.
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elegyesen elhalának. In 1719 az nagy drágaságra jött igen nagy bővség kövére, mert az
földünkön annyi termett, hogy az emberek be nem takaríthatták.”16
A hosszan tartó szárazság, akárcsak a fejedelemségben általában, Háromszéken is
1717-ben kezdődött. Ezzel kapcsolatosan a már többször idézett Wass László ezeket írta:
„Ezen elmúlt 1717. esztendő szűk esztendő volt mind gabona, mind pediglen bor dolgából; háborúságos idő [tatár betörés – sz. m.] és esztendő is volt. Gabonának szűksége az
felettébb való szárazság miatt volt, mivel egész őszig semmi eső nem lévén, a gabona igen
vékonyan költ és nőtt, néhol pediglen ami kevés lött is, az pogányság elégette és pusztította. […] Egészségtelen is kezdett volt utoljára lenni, mivel őszre kelve sokan kezdettek
volt betegeskedni, sőt halni is: sőt a döghalál is némely részében az országnak erősen
kezdett grassálni. Mi lesz vége, Isten tudja.”17
Lisznyói Incze István uzoni pap siralmas verses krónikája szerint 1717 Pünkösd havának (vagyis május) harmadik hetétől kezdődően tizenhét hónapon keresztül semmiféle csapadék nem hullott, szörnyű éhínséget vonva maga után.18
A következő évben, 1718-ban a szárazság okozta természeti csapáshoz a pestis is társult. A járványt 1717 nyarán Havasalföldről hurcolták be Erdélybe. Egy fogarasföldi határszéli faluban, Récsén ütötte fel a fejét, és a szárazsággal társulva kisebb-nagyobb intenzitással szedte áldozatait országszerte több mint két évig, legsúlyosabb lefolyása 1719ben volt. Háromszéken 1718 nyarán jelent meg. Korabeli brassói feljegyzések szerint
Brassóban 1718. július 25-én észlelték az első pestises esetet, egy szász asztalost, aki Háromszékről visszajőve, ahol deszkát vásárolt, lett a járvány áldozata.19 Eszerint Háromszéken azon év júliusában már számolhatunk a járvány elterjedésével.
A pestissel, akárcsak a szárazsággal, több kortárs foglalkozik, hiszen a két csapás nem
is választható el egymástól. Wass László ezzel kapcsolatosan 1718-ról így ír: „Mondhatjuk egészségtelen esztendőnek is, mivel ősznek vége felé az pestis Háromszéken és Magyarország felé való székekben is, úgy a Mezőségen és imitt amott derekasint grassálni
kezdett, melyet a kegyelmes Isten fordítson el rólunk és parancsoljon az öldöklő angyalnak, hogy legyen elég eddig.”20 A következő évről ezeket a szavakat olvashatjuk tőle: „Valóban oly egészségtelen esztendő is volt, mert az pestis tavasztól fogva őszig oly irtózatosképpen grassált, hogy nem volt oly szék vagy vármegye az egész országban, amelynek
nagyobb része inficiálódva nem lett volna az pestistől, mely is őszre kelve cessálni kezdett valamennyire.”21
Bod Péter a Székelyföldet ért csapásra vonatkoztatva írta az alábbiakat: „Az éhség és
szokatlan étel miatt az emberek nedvei szükségképpen elromlottak; ezért az 1719-ik évben, a tavasz beálltakor a Székelyföldet akkora pestis támadta meg, hogy egy év leforgása alatt több mint százezren pusztultak el.22 Az emberi veszteség számát tekintve állítása
túlzónak bizonyult, de a pusztítás mértéke akkor is hallatlanul nagy lett.
A szárazság és a pestis háromszéki áldozatainak a teljes létszámát sajnos nem ismerjük. Apor Péter, Háromszék akkori főkirálybírója naplójában a széket ért csapás áldoza-

16
17
18
19

Orbán 1868. III. 99.
MHHS XXXV. 492–493.
Orbán 1868. III. 201.
Andon, Ioan-George: Calamităţi naturale şi epidemii în Braşov şi Ţara Bârsei în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea. Ţara Bârsei 3(14). 2004. 20.
20 MHHS XXXV. 499.
21 Uo. 503.
22 Bod: i. m. 73.
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tainak számát 19 ezerre és néhány száz főre becsülte.23 A rendelkezésünkre álló közvetett
adatok segítségével azonban kikövetkeztethetjük azt, legalábbis hozzávetőlegesen.
Egy 1720. évi főkormányszéki összesítő kimutatás szerint 1717–1719-ben a szék 55
településén pestisben elhunyt 2770 gazda és túlélte a járványt 2072.24 A főhatóság azonban csak az adózás szempontjait követve készíttette az egész fejedelemségre szóló kimutatást, arra keresve a feleletet, hogy mekkora az adófizető gazdák sorában keletkezett
veszteség. Csík- és Udvarhelyszék esetéből ismerjük a pestisben elhunytak teljes létszámát is. Ha példaként vesszük az udvarhelyszéki helyzetet, ahol egy gazdára 6,6 elhunyt
személy (10 500 elhunyt személy, amelyből 1586 gazda) esett,25 és ezt az arányt alkalmazzuk a háromszékire, megállapíthatjuk, hogy ott az áldozatok száma elérte, esetleg meg is
haladta a 18 300-at. Ez a szám nem tűnik túlzásnak, és megközelíti a kortárs háromszéki
főkirálybíró, Apor Péter adatait. Összehasonlításként megemlítjük, hogy a szomszédos
Barcaság 29 településén ugyanebben az időszakban 18 088 személy hunyt el pestisben.26
Ezek után úgy véljük, hogy a szárazság és a pestis által okozott emberveszteség Háromszéken kitette az összlakosság 40%-át.
A háromszéki helyzetet, a szárazság és a pestis következményeit Uzon község esete
szemléletesen jellemzi. Incze István uzoni pap siralmas verses krónikájában olvashatjuk
a megrázó sorokat:
Kétszázharminchárman széllyel búdosának,
Kínjától rémülvén az éhhel halásnak,
Kétszázhatvannégyen pestisben halának,
Kétszázharmincegyen, kik megmaradának.27
Az 1721–1722. évi összeírásban Háromszéken feltüntetett néptelen gazdaságok, vagyis a pusztatelkek – 1654 az 5221-ből – a telkek összességének a 32%-át képezték. Ez az
adat a szék lakossága egyharmadának a hiányára utal. A telkek egy része a pestis előtt is
puszta lehetett, de nagy a valószínűsége annak, hogy nemcsak a fennmaradó mintegy
1500 családot eltartó ezer telek lett a szárazság és a pestis következtében néptelen, hanem
sokkal több. De az összeírás idejére az elvándoroltak egy része már visszatért, és más üres
telkeket újabb bevándorlók népesítettek be.
A szárazság és pestis által sújtott lakosság létszámát az 1721–1722. évi összeírás csak
a családok szintjéig lebontva tartalmazza. Nem ad feleletet a személyek számát illetően
feltett kérdésre. És ha tekintetbe vesszük, hogy a teljesen elpusztult családok mellett a
túlélő családok jó részénél sok idős ember, ifjú és gyerek is elhunyt (a szomszédos Barcaságon az elhalálozási arány 1/3 felnőtt, 2/3 ifjú és gyerek), az 1721–1722-ben összeírt
családok taglétszáma az átlagos öt helyett lecsökkent 3,2–3,5 személyre. Így a szék összlakosságának létszáma ekkor nem haladta túl a 22 500–23 000 főt.
Az alábbi táblázat egy általános képet nyújt Háromszék XVIII. század eleji demográfiai helyzetéről.

23 Apor: i. m. 160. Szó szerint idézve: „in solis Sedibus Sepsi, Kezdi et Orbai ut et Miklosvár
supra novemdecem millia et aliquot centenas personae mortuae sunt.”
24 MOL, Erdélyi Gubernium (in Politicis) lt. 540/1720. sz. Mikrofilmtár 37 309. sz. tekercs.
25 Csíkszéken a főkormányszéki kimutatás 748 elhunyt gazdát tüntet fel. De tudva azt, hogy abban a székben a lakosságnak mintegy fele a járvány áldozata lett, az előbbi adat nem tükrözi
ezt a nagy veszteséget, ezért támpontként sem számolhatunk vele.
26 Dr. Gusbeth, Eduard: Zur Geschichte der Sanitas-Verhältnisse in Kronstadt. Kronstadt 1884.
30.
27 Orbán 1868. III. 201.
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1. táblázat: Háromszék népessége 1703–1721/22 között

Év
1703
1713
1722

A családok száma
Az összeírás
Kiegészítve
szerint
becslés alapján
7506
800028
5652
750029
6335
690030

A személyek
száma

Megjegyzés

40 000
37 500
22 800

egy család = öt személy
egy család = öt személy
egy család = 3,2 személy

282930

Amint már említettük, Háromszék lakossága négy egyesült székely székben élt. Ezek
közül a legnépesebb Kézdiszék volt, következett Sepsi-, Orbai- és Miklósvárszék. 1703ban Kézdiszéken (Bereck és Kézdivásárhely nélkül) 2911 adófizető családot írtak össze,
1721–1722-ben 2482-t. Ezzel szemben Sepsiszékben 2249-et, illetve 1713-at, Orbaiban
1553-at, illetve 1323-at. Ugyanakkor Miklósvárszéken 793-at, illetve 817-et. A felsorolt
adatok alapján a szárazság és a pestis következtében a legnagyobb emberveszteséget
Sepsiszék szenvedte (az apadás 536 család). Következett Kézdiszék 429-cel, Orbai 230cal. Szembetűnő Miklósvárszék e tekintetben kedvezőbb helyzete. Itt enyhe létszámnövekedés észlelhető. Lehetséges, hogy ezt a nagy erdős vidéket kevésbé érintette a természeti csapás.
A tárgyalt időszak végére a szék összlakossága majdnem a felére csökkent. A szárazság és a pestis okozta pusztulások során teljes falu-elnéptelenedés nem történt. Az elvándorolt családok egy részének visszatérésével és az új betelepülőkkel az elnéptelenedési
folyamat 1720-tól kezdődően megfordult, és az élet rövidesen a megszokott kerékvágásba lépett. A családok taglétszáma újabb családalapításokkal és a népszaporulattal emelkedni kezdett. Ugyanakkor az emberveszteség okozta hiány új munkaerő megjelenésével
is, a máshonnan érkezettekkel, főként a vármegyékből és a szomszédos román vajdaságokból származó jobbágyokkal és zsellérekkel jelentősen csökkent. Ez a tény a társadalmi
viszonyok bizonyos módosulását is eredményezte. Míg a szabad székelyek aránya az
1703. évi 39%-ról 1722-re 37,3%-ra apadt, addig a szolgáló népességé (jobbágyok és zsellérek) 36%-ról 41,2%-ra nőtt. (Az 1713. és az 1721–1722. években mért különbség még
nagyobb: a szabadok aránya 43,9%-ról 37,3%-ra, a szolgáló népességé 34,2%-ról 41,2%ra.) Ugyanakkor érezhetően nőtt a városlakók (a kiváltságosok) aránya is az 1703. évi
2,4%-ról az 1721–1722. évi 4%-ra.31
A falvak lakosságának létszámát tekintve a háromszéki települések nagysága, erdélyi
viszonylatban, átlagosnak mondható. A széki átlag az 1703 és 1721–1722 közötti időszakban 86 és 74 család között ingadozott (lásd a 2. táblázatot). A községenkénti átlag
pedig 370–425 személy volt, de 1721–1722-ben nem haladta meg a 230–240 főt. Összehasonlítva más székely vidékekkel, megállapítható, hogy a háromszéki falvak voltak a
csíkiak mellett a legnépesebbek. A családok száma érezhetően magasabb, mint Maros-,
illetve Udvarhelyszéken. (1721–1722-ben a marosszéki átlag 34 család volt, az udvarhelyszéki átlag 44.)

28 Kiegészítve a hiányzó nemesek és két mezőváros – Bereck és Kézdivásárhely – lakóinak a hozzávetőleges számával.
29 Kiegészítve három hiányzó település – Málnás, Oltszem és Sepsibacon – lakosságának számával, az összeírásból kihagyott adómentes nemesekkel, papokkal és egyéb adó alól mentesítettekkel: özvegyekkel, nincstelenekkel.
30 Kiegészítve az adómentesek, valamint az összesítőkből kihagyott nincstelen özvegyek és elesettek számával.
31 Pál-Antal Sándor: Háromszék a 18. század elején. Kézirat.
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A lakosság létszámának alakulását vizsgálva kitűnik, hogy 1722-re a mezővárosok és
a miklósvárszéki falvak népesebbek voltak, mint az előző összeírások idején.32 A szék
többi részén nyolc települést találtunk csupán ebben a helyzetben. Sepsiszentkirály kivételével ezek mindenikénél (Málnás, Oltszem, Bita, Esztelnek, Mátisfalva, Cófalva és Páké)
a szolgáló népesség volt többségben.
2. táblázat: A háromszéki települések megoszlása az adófizető családok száma szerint
1703–1722 között, az összeírások alapján

Év
170333
171334
1722
3334

1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 101–200
2
10
10

15
22
21

24
21
25

17
13
11

Család/falu
9
4
5

19
20
19

200-on
Széki átlag
felül összeírás becslés
5
2

80,7
60,7
68,1

86,0
80,6
74,2

1703-ban Háromszéken öt település lakossága meghaladta a 200 családot, vagyis az
500 főt. Kézdiszentléleken 309 család élt, Zágonban 251, Altorján 243, Lemhényben 207
és Alsócsernátonon 204. Következett sorrendben Zabola 196-tal, Kovászna 191-gyel,
Gelence 174-gyel, Ozsdola 173-mal, Dálnok 167-tel, Bölön 164-gyel, Bikfalva 160-nal
stb. Ezzel szemben csak két törpe falu volt: Mátisfalva 6 családdal és Fotos 20-szal.
Száz családot meghaladó település 1721–1722-ben 21 volt. Ebből csak két település
lakossága haladta meg a 200 családfőt. Legnépesebb volt Kézdiszentlélek 244 családdal és
Zágon 243-mal. Következett Zabola és Altorja 171-gyel, Kovászna 168-cal, Lemhény
ugyancsak 168-cal, Gelence 145-tel. A másik oldalon ott voltak a húsznál kevesebb családdal rendelkező törpe falvak: Szacsva 8-cal, Eresztevény 10-zel, Fotos és Mátisfalva
12-vel, Orbaitelek 15-tel, Zoltán 16-tal, Csomortán és Kurtapatak 19-cel, Sepsimagyarós
20-szal. Ekkor a 30–60 családos falvak voltak többségben, de jelentős volt a 100-nál több
családdal rendelkező települések száma is.
A tárgyalt időszakban a lakosság nemzetiségi megoszlása is módosulásokat szenvedett. Az 1700-as évek elejére az 1614. évi helyzethez viszonyítva a román ajkú lakosság
létszáma és aránya jelentősen megnőtt. 1699-ben a Háromszéken összeírt görögkeleti
vallásúak (majdnem teljesen román ajkúak) száma 746 volt (a családtagokkal együtt
mintegy 3357 személy).35 1733-ban, egyházi hovatartozás szempontjából végzett felmérés idején, 75 településen 866 családot, vagyis 4330 román ajkú személyt írtak össze.
Népesebb (ötvennél több lélekszámú) román közösségek 1699-ben: Aldoboly (59),
Alsócsernáton (99), Altorja (126), Árkos (54), Bikfalva (117), Bodok (63), Bölön (360),
Dálnok, Gelence (99), Gidófalva (54), Illyefalva (63), Kézdimartonos, Kézdimárkosfalva
(63), Kézdiszentkereszt (59), Kézdiszentlélek (108), Kovászna (95), Középajta (63),
Lemhény, Nagyajta (104), Papolc (68), Páva (59), Sepsiszentgyörgy (108), Sepsiszentiván
(95), Szotyor (68), Uzon (99), Zabola (95) és Zágon (176).
1733-ra egyes településeken a román ajkúak létszáma megugrott. Pl. Alsócsernátonban 99-ről 149-re, Felsőcsernátonban 23-ról 63-ra, Lemhényben 45-ről 113-ra, Maksán
27-ről 144-re, Bölönben 45-ről 158-ra, Bodokon 63-ról 108-ra. Más településeken pedig
az 1699–1733 közötti időszakban jelentek meg, több esetben jelentős létszámmal, anél-

32
33
34
35
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Hiányzik Málnás, Oltszem és Sepsibacon.
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kül, hogy jelenlétükről ott azelőtt említés történt volna. Pl. Kézdimartonoson 45-en,
Kézdivásárhelyen 36-an, Sepsimagyaróson 54-en stb.36
1614-ben a szék összlakosságának 92–93%-a székely-magyar volt. Ez az arány 1722re valamelyest csökkent, kb. 88–89%-ra. A románok létszáma az első időszakban lassan
emelkedett, az 1614. évi 3,5–4%-ról az 1699. évi 10%-ra, és további gyarapodásukkal
1733-ra elérték az összlakosság 12–13%-át.
1614-ben a szászok aránya – tekintetbe véve a „szász” névvel jelölteket, valamint az
eléggé gyakori német nevűeket – 3,5–4% volt. Idetelepedésük a későbbiekben is folytatódott, de csökkenő tendenciával, így az összlakossághoz viszonyított részarányuk fokozatosan csökkent. Ezért, akárcsak a Székelyföld többi részén, Háromszéken sem fejlődött ki
egy külön etnikumnak tekinthető német ajkú népesség. A szórványosan idetelepültek
nem szerveződtek közösségekké sem egyházilag, sem igazgatásilag. Egy kivételtől eltekintve (Szászfalu) nem hoztak létre falu- és egyházközösségeket vagy iskolákat. Emiatt
rövid ittlét után a helyi többségi lakosságba olvadtak. 1721–1722-ben Kézdiszászfaluban
már nem éltek szászok, csak a falunév utal valamikori lakóira.
Háromszékre vonatkozóan más etnikumú (zsidó, örmény, cigány) népesebb lakosságot illető adatokkal nem rendelkezünk, valószínűleg csak elenyésző számban éltek ott.
*
A XVIII. század eleje Háromszék népességének fennmaradását próbára tevő időszaknak tekinthető: a háborús viszonyok és a természeti csapások által leginkább érintett és
sújtott része volt nemcsak a Székelyföldnek, hanem az egész fejedelemségnek. A korabeli írott források segítségével elég jól rekonstruálható demográfiai mutatók megrázó helyzetképet tükröznek. A szárazság sújtotta vidék lakossága puszta élete fenntartása érdekében, kifogyva az élelemként használható termékekből, jelentős számban keresett megélhetési lehetőséget máshol: nyugatra a vármegyék és Magyarország felé eső részeken, keletre a Kárpátokon túl, a román vajdaságokban. A pestis elterjedése ezt az ösztönös elmenekülési hullámot csak fokozta.
Az évszázadok viszonylatában is egyedülinek tekintett kedvezőtlen időjárás a pestissel társulva egy olyan hallatlan méretű természeti csapással sújtotta a vidéket, amely nem
megtizedelte, hanem megfelezte a lakosságot. A járvány általánosan vett méretei értékelésénél azt sem hanyagolhatjuk el, hogy az nem minden települést érintett egyenlő mértékben. Egyes települések fekvésüknél fogva, kedvezőbb természeti körülményeknek
köszönhetően (egy-egy völgyben, a fontosabb útvonalaktól távolabb eső helyeken) és
eredményesebben védekezve könnyebben átvészelték a járványt. Általában véve azonban
a pestis lefolyása nemcsak sokkal súlyosabbnak bizonyult itt a fejedelemség nyugatabbra
fekvő részein pusztítónál, hanem a korszak legkegyetlenebb csapásának bizonyult.
A szárazság és a járvány megszűntével az elvándoroltak egy része visszatért lakhelyére, mivel megélhetésüket az ősi otthon biztosította számukra. A visszatértek a nemesek
mellett többnyire a szabad rendű székelyek (a lófők és a gyalogok) soraiból kerültek ki,
hiszen 1721–1722-ben a pusztatelkek száma náluk lett a legalacsonyabb. A visszaköltözöttek mellett pedig megjelent az új munkaerő, amely fokozatosan elfoglalta és művelés
alá vette a jobbágy pusztatelkeket. Ennek a folyamatnak pedig társadalmi és etnikai kihatásai is voltak. Csökkent a szabad rendűek aránya és nőtt a szolgáló népességé. Ugyanakkor lendületet vett a román ajkú lakosság számbeli növekedése.
A fennebbiekben távolról sem merítettük ki Háromszék XVIII. század eleji népességi
viszonyainak a kérdését, hiszen ez alkalommal csak a lakosság számának alakulására figyeltünk, a létszámban bekövetkezett változások okaira és következményeire szorítkoztunk. Egyéb kérdések felvetésére, reméljük, más alkalommal sort keríthetünk.
36 Uo. 83–86.
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Az identitás változásai: az 1848-as forradalom
és a szamosújvári örmények

E

rdélyben a XVII. század második felében telepedtek le nagyobb számban örmények, tovább színesítve ezzel a fejedelemség amúgy is igen tarka etnikai-vallási
képét. A kiváltságokat szerzett örmény közösségek közigazgatási és bíráskodási
autonómiát élveztek, és két jelentősebb városuk – az általuk alapított Szamosújvár és
Erzsébetváros – a XVIII. század végére szabad királyi városi rangot kapott.1 Erdélyben
egészen 1848-ig érvényben maradt az autonóm fejedelemség korában kialakult úgynevezett „három politikai nemzet és négy bevett vallás” rendszere. Az örményeknek ebbe a
rendszerbe kellett beilleszkedniük, és mivel negyedik rendi nemzetként való elismertetésüknek nem volt reális esélye, a magyar rendi nemzethez csatlakoztak. A szamosújvári
communitas érdemeikre való tekintettel a XVIII. század végén kérte a rendektől honfiúsításukat, hogy kapcsolják a magyar nemzethez, „akinek környékeiben lakunk, akinek
erkölcseit követni igyekeztünk, öltözetét viseljük, törvényeivel élünk”.2 Az 1791. évi erdélyi országgyűlés a magyar rendi nemzet kebelébe iktatta be őket, pontosabban két szabad
királyi városukat, Szamosújvárt és Erzsébetvárost, bár ennek elismertetése több évtizedig
elhúzódott.
Az örmények egy hosszú folyamat eredményeként tehát sikeresen integrálódtak az
erdélyi társadalomba.3 Beilleszkedésüket elősegítette a vallási unió is, amely révén a
Habsburgok által favorizált katolikus egyházhoz csatlakoztak.4 Befogadásuk előtt azonban kezdetben szép számmal álltak akadályok is. Az erdélyi alapvetően agrártársadalom
lévén, ők mint kereskedők és kézművesek némileg idegen testet képeztek, köztes pozíciót
foglalva el a nemesek és a parasztok nagy tömege között. Az örmények monopolizálták a
külkereskedelem legjövedelmezőbb ágát, a marhakereskedelmet. Ők is tehát – akárcsak
a többi „közvetítő kisebbség” – stratégiai rést töltöttek be Erdély gazdasági életében, ezáltal viszont nemritkán ellenséges érzéseket keltettek maguk iránt a többi népcsoport
részéről.5
A XIX. század közepére azonban az erdélyi magyarok körében megváltozott az örmények megítélése, és következésképpen a róluk alkotott kép is: elvesztették a magyarok
szemében azokat a negatív tulajdonságaikat, amelyek általában a közvetítő kereskedelemben részt vevő népcsoportokat szokták jellemezni. A változás okait egyrészt az örmények zárt csoportjának bomlásában és a meginduló asszimilációs folyamatban, másrészt
abban a tényben kereshetjük, hogy a reformkori magyar liberális nemesség és értelmiség
1
2
3
4
5

Pál Judit: Armeni în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică
a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the
Economic Development of the Province. Cluj-Napoca 2005.
Történeti okirattár. Armenia 1887. 252–256.
L. Pál Judit: Armenier im Donau-Karpaten-Raum, im besonderen in Siebenbürgen. In:
Minderheiten, Regionalbewusstsein und Zentralismus in Ostmitteleuropa. (Hrsg.) Löwe, HeinzDietrich–Tontsch, Günther H.–Troebst, Stefan. Köln–Weimar–Wien 2000. 121–138.
L. Kovács Bálint: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda
Fide a 18. század első évtizedében. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. I. Szerk. Őze
Sándor, Kovács Bálint. Piliscsaba 2006. 47–68.
Ennek ellenére a XVIII. század folyamán alapvetően a békés együttélés jellemezte az örmények és a többi erdélyi etnikum viszonyát.
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az örményekben most már szövetségest látott az alig létező magyar polgárság pótlására.
Ezt jól kifejezi Orbán Balázs jellemzése is a XIX. század közepéről. Miután ecsetelte,
hogy az örmények „szétterjedtek” egész Erdélyben és meggazdagodtak a kereskedés nyomán, így folytatta: „de ne irigyeljük ezt tőlük, sőt örülhetünk előmenetelükön, mert e
nemzettöredék nem vala hálátlan e hazához; […] ők átérték, mivel tartoznak e hazának,
miért minden alkalommal méltóknak mutatkoztak arra, hogy e haza őket édes és szeretett fiai közé számítsa. Ők átvették a mi nyelvünket, műveltségünket, ők érdekegységi
szövetségre léptek, s ekként rokonultak velünk.”6 Auguste de Gerando francia nemes,
mikor két évtizeddel korábban beutazta Erdélyt, az örményekről megjegyezte, hogy ők
mindig jó polgárokként viselkednek, ugyanis megértették, hogy a haza különböző nemzetiségei között szükséges az egyesülés. Megemlítette, hogy az 1841–43. évi erdélyi országgyűlésen, amelyen Szamosújvár először képviseltette magát, az örmény képviselők
hangsúlyozták szeretetüket a közös haza iránt, valamint fő törekvésüket, hogy a magyarokkal egyetértésben éljenek.7
Az örmények sikeres asszimilációjához tehát hozzájárult a reformkortól kezdődően a
másik fél részéről érkező „fogadókészség” is. Ugyanerre az időszakra esik különben a
magyarországi városokban is a német polgárság kezdődő asszimilációja. Az örmények
esetében az integrációról egyre inkább az asszimilációra került át a hangsúly. Erdélyben,
ahol a magyaroké volt a vezető politikai szerep, az új liberális és demokratikus eszmék
terjedésével párhuzamosan egyre inkább létkérdéssé vált a létszám, hiszen a magyarok
kisebbségben voltak. Éppen ezért fogadták örömmel az örmények asszimilációját.8 A
XIX. század második felében aztán a kulturális és strukturális asszimilációt követte az
identifikációs asszimiláció folyamata is; az erdélyi örmények körében kialakult a magyar
nemzeti érzés, és ezzel párhuzamosan végképp megszűntek irányukban az előítéletek
is.9
Ebben a folyamatban jelentett fordulópontot az 1848-as forradalom. Az 1848-as törvények a régi erdélyi berendezkedést gyökeresen átalakították. A jobbágyfelszabadítás és
a törvény előtti egyenlőség kimondásával együtt megszűnt a három rendi nemzet rendszere is. A rendi nemzetek helyén azonban időközben kialakultak a modern nemzetek,
és a három nagyobb erdélyi etnikum – a román, a magyar és a szász – szembe találta
magát egymással. A magyarok, akik többségben voltak a még régi rendszer szerint öszszehívott országgyűlésben, kimondták az uniót Magyarországgal, mert csak így látták
biztosítottnak egyrészt nemzetiségük megerősítését, másrészt pedig a reformok bevezetését. A románok és szászok viszont ebben nemzetiségük elnyomását látták, és a konfliktus végül is 1848 őszétől véres polgárháborúhoz vezetett.
Szamosújvárra szintén nehéz napok vártak a gyökeres változások közepette. A forradalom kitörése mindenkit váratlanul ért; a hírek Pestről néhány napos késéssel érkeztek
meg Erdélybe. A hírek hatására Erdély-szerte felszínre törtek az addig elfojtott indulatok,
a nemzetiségi és társadalmi feszültségek. A régi elitek igyekeztek védeni pozícióikat, alulról azonban nagy nyomás nehezedett rájuk. A konfliktus kicsiben lejátszódott az erdélyi
örmények fő központjának számító Szamosújváron is. A következőkben a szamosújvári
1848-as eseményeknek egy eddig feltáratlan aspektusát mutatom be: a különböző érdek6
7
8

9
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Orbán 1868. II. 75.
A[uguste] de Gerando: Siebenbürgen und seine Bewohner. II. Leipzig 1845. 161–162.
A kérdésre l. Pál Judit: Das Bild der Armenier in Siebenbürgen. Siebenbürgische Semesterblätter (München). 1998 Nr. 1–2. 68–76; Uő: Az örmények integrálódása és az örménységkép
változásai Erdélyben a XVIII–XIX. században. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében.
II. Szerk. Őze Sándor, Kovács Bálint. Piliscsaba 2007. 77–94.
A különböző asszimilációs elméleteket röviden ismerteti Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Pozsony 2004. 12–20.
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csoportok között kibontakozott konfliktust a városvezetést és az országgyűlési választásokat illetően. A konfliktus helytörténeti vonatkozásain túl arra is jól rámutat, hogy hogyan próbáltak meg a felek érvelésükben is alkalmazkodni a változó körülményekhez. A
főszereplők pályája emblematikusnak tekinthető, és jól mutatja az örményeknek a magyar politikai elitbe való fokozatos beágyazódását, amely a dualizmus korában öltött nagyobb méreteket. Egyúttal az események tükrözik a magyar-örmény identitás alakulását
is a forradalmi események hatására.
A pesti és a kolozsvári forradalmi események híre március végére érkezett el az „örmény metropoliszba”, Szamosújvárra. Március 26-án népgyűlést tartottak,10 amelyen elhatározták egy küldöttség menesztését Erdély legfőbb kormányszervéhez, a Guberniumhoz – onnan várva az útmutatást a váratlan események közepette. A tanács a kényes
helyzetben egyelőre igen óvatosan nyilvánított véleményt; másnap a tanácsi jegyzőkönyvbe ezt jegyezték be: „Indítványba hozatik, miszerint egy felirat terjesztetik a kormányhoz, melyben kijelentessék, hogy őfelsége s az uralkodó ház iránt a jelen veszélyes
napokban is a legrendíthetetlenebb hűséggel viseltetik városunk.”11 Azért az általános
követeléshez csatlakozva ők is kérték az országgyűlés mielőbbi összehívását. Az új idők
jeleként a Kereskedő Társaság is előállt a kéréssel, hogy a küldöttségben ők is képviseltethessék magukat.12
Hamarosan azonban felszínre törtek az addig mélyen lappangó ellentétek a városi
tanács tagjai, illetve a tanács és az esküdt közönség között, súlyosbítva ezt különböző
személyi ellentétekkel és ambíciókkal; a feszültséget pedig tovább fokozta az általános
forradalmi hangulat. Az események középpontjában a város későbbi, nagy karriert befutó polgármestere, Jakabb Bogdán állott, aki ekkor városi főjegyző volt; kiindulópontját
pedig az 1848. május 6-án tartott képviselőválasztás képezte. Az örmény származású
Jakabb Bogdán (1809–1887) Nagyváradon született, a jogot Budán végezte, két évig
Krassó megyében volt írnok, majd 1829–35 között a pesti kir. táblánál jegyző. 1836-ban
került Szamosújvárra – valószínűleg meghívásra –, ahol rögtön a város főjegyzőjévé választották. Több országgyűlésen, így az 1841–43. és az 1846–47. évi diétán is ő képviselte
a várost.13 Ez utóbbin való szerepléséért – azaz állítólag a konzervatív tábor támogatásáért – 1848 januárjában nemességet kapott. Idegenként14 tehát gyors karriert futott be,
ami nyilvánvalóan ellene ingerelte a városi elit egy részét. A tehetséges és karrierista
Jakabbot most a régi városvezetés egy része félre akarta állítani, de úgy tűnik, a polgárság
körében sem örvendett osztatlan népszerűségnek.
Az ellentábor Novák Márton főbíró, aki 1834 óta állt a város élén, és a tekintélyes
Simay család körül szerveződött. A Simayak gazdag kereskedőkként még a XVIII. század
közepén szereztek nemességet, végig a város vezető rétegéhez tartoztak, és egy évszázaddal később is a város egyik legnépesebb és legtekintélyesebb „klánját” képezték. 186610 Előbb a Kereskedő Társaság tartott gyűlést, de a nagyobb nyomaték kedvéért még aznap népgyűlést hívtak össze. Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája 1700–1900.
II. Önálló részletek. Szamosújvárt 1901. 110–111.
11 ROLKmIg, Szamosújvár város levéltára, I/61. Exhibitorum Protocollum 1848 & 1849.
369/1848. márc. 27. (A továbbiakban: SzProt.) Mivel jelenleg a város levéltárából 1848–49-re
hiányoznak a tanácsi jegyzőkönyvek, ezért az iktatókönyv bejegyzései alapján sikerült rekonstruálnom az eseményeket. A továbbiakban erre hivatkozom, és ennek alapján adom meg
az adott irat számát.
12 Uo. 389/1848. ápr. 1.
13 Szongott Kristóf: i. m. III. A magyar-örmény metropolisz. 137.
14 Jakabb kétszeresen is „idegen” volt: nem volt szamosújvári, ráadásul erdélyi sem, hiszen Magyarországon született, ott tanult és ott is kezdte hivatali pályafutását. Ezt kompenzálták képességei és örmény származása.
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ban a családnak 13 felnőtt férfi tagját írták össze. Az ifjú – 1848-ban 25 éves – Simay
Gergely 1847 óta aljegyző volt Jakabb Bogdán mellett, és egyben a tárgyalt események
során ennek legfőbb vetélytársa. Apja, Simay János az esküdt közönség, azaz a külső tanács élén állt mint főszónok, tehát a polgárság hangadójának számított. Nemesként és
tekintélyes, gazdag emberként több vármegyének is táblabírája volt. Kiterjedt családi
kapcsolatait mutatja az is, hogy 1847-ben, amikor egy feljelentés nyomán kivizsgálták a
tanács és az esküdt közönség tagjai közti rokoni kapcsolatokat, Simay János volt az egyik
érintett.15 Fia, Gergely pedig Novák Márton főbíró veje volt.16
Április végén a Kereskedő Társaság – amelynek élén szintén a Simayak álltak – szabad választást, valamint a képviselőválasztás határidejének kitűzését kérte, és egyben ismertette álláspontját: „Jakabb Bogdánt semmi esetre meg nem választani országgyűlési
követnek”.17 Egy másik változat szerint a „polgári gyűlés” egy kérést nyújtott be a tanácshoz, hogy a követválasztásban részt kívánnak venni, de megjegyezték, hogy „Jakabb
Bogdánban semmi bizodalmok nincsen, […] annál fogva a város dolgaiban sem egyszer,
sem másszor ne rendelkezzék”. Állítólag szintén ott hangzott el, hogy „nem volna kár
Jakabb Bogdánt a városból azonnal kiűzni, minthogy mikor Kolozsvárt voltak, a város
ellen katonát kért”, és utóbb is „alattomos gyűléseket tartottak éjszakánként”.18 A vádak
alapját az képezte, hogy a március 26-i népgyűlés után Szamosújvárról a Főkormányszékhez menesztett küldöttség tagjaként Jakabb a zavaros helyzetre való tekintettel katonákat kért a kormányzótól a város nyugalmának őrzésére.19 Ez szülte iránta a városban a
– Simayak részéről valószínűleg tovább szított – bizalmatlanságot.
A város vezetőinek többsége mindenképpen el szerette volna kerülni a változásokat,
próbálva a régi mederbe terelni az eseményeket. A követválasztásból továbbra is ki akarták zárni a polgárokat, arra hivatkozva, hogy a régi gyakorlat szerint abba legfeljebb az
utcanegyedek képviselői „folytak be”. Az általános demokratizálódási folyamatot azonban itt sem lehetett a hagyományokra való hivatkozással megfékezni. Végül, hogy a felbolydult várost lecsendesítsék, április végén a tanács kénytelen volt beleegyezni, hogy a
képviselőválasztáson minden adózó polgár választó és választható legyen.20 A választások előtti este Novák Márton főbíró beteget jelentett, egyúttal azzal érvelve, hogy a Főkormányszék rendeletére vár, így próbálva elodázni a választást.21
A választást ennek ellenére mégis megtartották: Korbuly Bogdán és Sárosi Ferenc
tanácsosokat választották képviselőnek.22 Az eseményeket a későbbi tanúvallomásokból
15 ROLKmIg, Szamosújvár város levéltára, II/184. A Szamosújvári E[sküdt] Közönség 1847/8-ik
évi jegyzőkönyve. 1847. június 9-i bejegyzés.
16 Simay Gergely felesége Novák Ernesztina, Novák Márton főbíró lánya volt, így az ifjú Simay
Gergely a főbíró vejeként élvezte annak támogatását. Az 1848–1849. évi első népképviseleti
országgyűlés történeti almanachja. Bp. 2002. 768–769.
17 SzProt. 462/1848. ápr. 26.
18 MOL, H 14, 1848. Belügyminisztérium. Közigazgatási osztály. Iratok. 85. kútfő. 1848. május
22-i tanúvallatás. Gajzágó Izsák szolgabíró vallomása.
19 Teleki József kormányzó április 6-i átiratában pontosította ugyan Jakabb kérését – állítólag a
várbeli rabok kiszabadulásától félt –, valamint javasolta a városban a nemzetőrség szervezését,
ez azonban nem nyugtatta meg a Kereskedő Társaságot. Április 15-i beadványukban újabb
népgyűlés tartását kérték, és azt írták: „Jakabb Bogdánt kimenteni nem lehet, mert ő jól tudta,
hogy a polgárság csendesség idejében mintegy irtózik a katonaságtól.” Szongott: i. m. III. 110–
113.
20 Uo. 113.
21 SzProt. 517/1848. máj. 5.
22 Korbuly és Sárosi – mindketten jogvégzett városi tanácsosok – képviselték a várost 1848-ban
mind a kolozsvári, mind a pesti országgyűlésen. Korbuly Bogdán korábban több funkciót
töltött be: a külső tanács tagja, számvevő, helyettes szószóló, 1839–42 között városi jegyző,
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ismerjük. Az egyik, a főbíró pártján álló szemtanú a következőképpen mesélte el az eseményeket: „Május 6-án a polgárság kívánatára a tekintetes főbíró úr közgyűlést hirdetett,
midőn is látván a polgárság, hogy kívánsága teljesült, a legnagyobb csendességben közfelkiáltással Korbuly Bogdán és Sárosi Ferenc tanácsos urakat választották és mellettük
két írnokot.”23 Ekkor következtek a „forradalmi” események: ifj. Verzár István alszónok
azt indítványozta, hogy a „polgárság joga már kinyílván”, „mind a tanács, mind az esküdtség gyűlései nyitott ajtóknál tartassanak, hogy ezáltal ösmerhesse meg a nép az ő
bíráit”, és „a polgárság őrködhessen a tanács felett”. Így minden tanácsos igazságosan fog
ítélni, mert félteni fogja a hivatalát. Erre egyesek „kitörő szókkal, tele torokkal, minden
elöljárói tekintélyt eltagadólag kiabálták, miszerint a tanácsosok hamisak és tolvajok, és
hogy azért kívánják a gyűlést nyitott ajtóknál tartani, hogy ösmerhessék meg bíráikat, és
tudják a jót a rossztól kiszemelni”. Az indítványra, hogy „szemeljük ki a konkolyt a tiszta
búzából”, sokan éljeneztek, de a többség azt kiabálta, hogy ezt nem kérték s nem is kívánják. A „megfontoltak” nevében Simay Tódor, a Kereskedő Társaság kapitánya szólalt fel:
„mü más egyebet nem kértünk, csupán csak azt, hogy a követválasztáson jelen legyünk,
ezt megnyertük, a tekintetes tanácsnak megköszönjük”, mire a polgárok egy része eloszlott.24 Ekkor azonban Jakabb Bogdán emelkedett szólásra, és terjedelmes beszédben helyeselte Verzár kérését, hiszen „a polgárság ezen jogot méltán követelheti magának”, miközben az asztal körül ülőkre mutatva feltette a szónoki kérdést, hogy a tanácstagok miért nem válaszolnak a felhozott sérelmekre, nyilván azért hallgatnak, mert bűnösek.
Jakabb beszédét ifj. Simay Kristóf, a Kereskedő Társaság elnöke utasította vissza, kijelentve, hogy amit a polgárság kért, azt meg is kapta, „többet nem kíván mindaddig, míg azt
az országos törvényhozás meg nem engedi”; „ahogy más királyi városok lesznek, úgy
leszünk, menjünk dolgunkra” – tette hozzá. Ezzel a gyűlés feloszlott, mivel a többség meg
kívánt maradni az „eddigi alkotmányos vágásban”.25
A forrongás azonban nem csillapodott. A terjedő rémhírek szerint – amelyek terjesztésében valószínűleg oroszlánrész jutott a Simay-féle tábornak – néhányan valóságos kis
fegyveres összeesküvést készítettek elő. A gyanúba került személyek között voltak Jakabb
Bogdán mellett ifj. és id. Verzár István, a külső tanács tagjai (előbbi egyben alszónok is),
id. Verzár Emánuel, Márkovits Sándor gyógyszerész és a Szappanyos család néhány tagja.
A választást követően ifj. Verzár István a híveihez állítólag „hatalmos hangon szólott,
ígérvén nekik, miszerint ő leend az első, ki a legközelebb tartandó tanácsülésre a népet
bevezeti, csak őt kövessék”. Egy másik tanú „hallomásból tudta”, hogy egy Márkovits
Sándor gyógyszerésznél tartott vacsora alatt elhatározták, „miszerint a legközelebbi tanácsülésre feltörvén, a jelenlegi tisztviselőket tegyék le, és Jakabb Bogdánt főbírónak és
más feleseiket tisztviselőknek tegyenek meg”.26 Ennél súlyosabb vádak is elhangzottak: az
egyik tanú szerint ifj. Verzár István a május 13-ra kitűzött közgyűlésre egy ötcsövű pisz-

23

24
25
26

majd tanácsos volt. Sárosi korábban szintén volt városi jegyző, majd tanácsos lett. Az 1848–
1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. 458–460, 743–744.
MOL, H 14, 1848, 85. kútfő. Az egyik írnok Simay Gergely aljegyző volt. Nem térek ki a követek körüli bonyodalmakra, ugyanis a képviselőház nem akarta igazolni Korbuly Bogdánt, mivel szerintük Szamosújvárnak csak egy követet volt joga küldeni, ez pedig a több szavazatot
kapott Sárosi lenne, aki azonban betegsége miatt nem tudott Pestre utazni. Végül az erdélyi
képviselők (gr. Bethlen János, Szász Károly és mások) segítségével sikerült az akadályt elhárítani. Korbuly meg is jegyezte levelében: „csak jó dolog az ismeretség!” Szongott: i. m. III. 114.
A kandiaiak úgyszintén tiltakoztak, hogy őket kizárták a választásból, de végül is a választást
érvényesnek ismerték el. L. uo. 115–117.
MOL, H 14, 1848, 85. kútfő. 1848. május 22-i tanúvallatás.
Uo.
Uo.
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tollyal szándékozott menni, és másokkal együtt meg akarta rohamozni a tanácstermet.
Ezt mások is megerősítették, sőt igyekeztek rá is tromfolni. Egyesek szerint Verzár és
Márkovits elbúcsúztak családjaiktól, végrendeletet készítettek, Márkovits még arról is
hagyakozott, hogy felesége kihez menjen férjhez, ha ő meg találna halni. Egy másik tanú
szerint egy magyar uraság azt mondta: „ha Jakabb Bogdán magyarok közt lakna, rég
feldarabolták volna”, olyan sok zavart okozott.27
Láthatólag Jakabb Bogdán volt a szálka az ellentábor szemében, egyben az események katalizátora is. Simay János főszónok a májusi szászrégeni vásárban így sommázta
véleményét ellenfeléről: „Jakabb Bogdán szegényen, semmi nélkül jött Szamosújvárra,
most, midőn a tanács mellett meggazdagodott, a polgárságot az ellen izgatja.” De „az
olyan ember, aki így elárulja hazáját és városát, méltó, hogy vesszen el, […] mert inkább
szenvedjen egy pár rossz ember, mint egy egész város”. Egy másik tanú szerint Simay
azzal dicsekedett a vásárban, hogy „vagy ő vagy Jakabb Bogdán meg fog halni”. A rémhírek végül is kapóra jöttek a tanácsnak, mert erre való hivatkozással zárt ülést hirdettek,
különben „Isten tudja, milyen eredménye lett volna annak a közgyűlésnek”.28
Május 13-án reggel – ismét egy szemtanút idézek – „Verzár István emberei a patika
előtt álltak avégett, hogy majd a gyűlésbe menjenek fel, a polgárság nagy része ismét a
piac más oldalán készen állott, hogy a túlsó pártot, mely a tanácsba fel akart menni, semmiképpen fel ne engedje menni”. Thuri Mihály építész később bevallotta, hogy Verzár
megmutatta neki pisztolyát és átadott egy tőrt, hogy mikor ő jelt ad, a felfegyverzett polgárokkal rohanjanak be a gyűlésbe, de ő végül is bevallott mindent Simay János főszónoknak. Jakabb Bogdán előbb bement a tanácsba, de nemsokára kijött, és „a cancellárián
s tornácon alá s fel járkálván” a bírót szidta, mondván: „hogyha én pénteken a székét lábánál kezembe nem tartom, örökösön kihullott volna, ő csak hallgasson, mert én tudom,
hogy érette sokat tettem s áldoztam.”29 Állítólag azzal fenyegetőzött, hogyha elmozdítják
hivatalából, akkor iratokkal bizonyítja a tanácstagok bűnösségét.
Az ügy tovább gyűrűzött. A tanács jelentette az esetet a Főkormányszéknek. Jakabb
Bogdánt és Verzár Istvánt hivatalukból felfüggesztették, „méltatlanul kikelvén a tanács
ellen, mely által a tanács tekintete egészen megcsökkent, s a bizalom megsemmisíttetett,
sőt a tanácsra a hamisság bélyegét is kívánták nyomni, a nép ingerültsége miatt a közigazgatás megakadályoztatva van”.30 Egy későbbi beadványban Jakabb ellen újabb vádakat hoztak fel, ezúttal a korszellemhez igazítva azokat: eszerint Jakabb „az 1847-iki erdélyi országgyűlésen honunk függetlensége és szabadsága letiprására a burocratiának gyalázatos eszközéül pénzért és kiváltságos nemesi levélért felhasználtatá magát”; májusi
szereplésével „városi népünk előtt már egészen elveszett becsületét és hitelét” akarta
„visszavarázsolni”. A nemesi cím megszerzése – bár már a XVIII. század óta általános
volt a gazdag örmény kereskedők körében, és ellenfeleinek jó része is nemesember volt
– most kétszeresen is rossz pontnak számított: gyanússá tette a városi polgárok szemében, és az 1848. tavaszi forradalmi hangulatban a reakcióval való szövetkezést lehetett
hozzákapcsolni.
A két vádlott szintén a Guberniumhoz fellebbezett, amely még májusban bizottságot
küldött ki az ügy kivizsgálására. A bizottság munkálatai ellen a tanács többször is kifogásokat támasztott, és az újabb követválasztás hírére31 kérték, hogy egyelőre ne hozzanak
27
28
29
30
31
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határozatot. Arra hivatkoztak, hogy a tanúk vallomását nem hitelesen írták le, illetve a
tanúk egy részét nem hallgatták ki.32 Valószínűleg a tanács attól tartott, hogy Jakabb is
képviselőjelöltként akar fellépni. Végül is nem lehet tudni, hogy milyen okból – a vizsgálat miatt, vagy nem látott esélyt a két korábbi követtel szemben –, de Jakabb a június 30-i
követválasztáson nem szerepelt jelöltként. A pesti országgyűlésre így ismét Sárosit és
Korbulyt választották. Sárosi Ferencet azonban szélütés érte és nem tudott felutazni Pestre, így július közepén pótválasztást kellett kiírni. A két követjelölt ezúttal Jakabb és Simay
Gergely volt. Jakabb Bogdán a gubernátornál tett panaszt, hogy rágalmak alapján ki
akarják zárni a választásból. A főjegyzői hivatalból való eltávolítását Novák Márton főbírónak és Simay János főszónoknak tulajdonította, mégpedig Simay fiának kedvéért, aki
helyette főjegyző lett. Szerinte az ügy tisztázását is azért halogatják, „mert a követválasztás napja közeleg, s [Simay] fiának az én megbuktatásommal kedve lenne reá”.
A július 17-i pótkövetválasztást tényleg Simay Gergely nyerte. A választás napján az
utcán állítólag azt kiáltozta a nép: „Simay Gergely fel, Jakabb Bogdán le!” Ennek ellenére
a választás eredménye igen szoros volt: a két jelölt egyenlő számú szavazatot kapott. A
bizottság körében is nagy vita volt, végül a kandiai33 görög katolikus esperes szavazatát
– aki tévedésből Jakabb helyett Jakabfit mondott – érvénytelenítették, így egy szavazattal
Simay nyert.34 A tanács a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvét megsemmisítette, Simay
Gergelynek pedig megbízólevelet adott az országgyűlésre.35
Simay megválasztása és felesketése ellen azonban többen is tiltakoztak. Az ellentábor
a képviselőházhoz is eljuttatta 140 aláírással ellátott beadványát. Többek között azt kifogásolták, hogy főbíró apósa 30 új nevet vétetett fel a választók névjegyzékére, valamint
nyomást gyakorolt a választási elnökségre.36 A tanács elhatározta Gábrus Zakariás örmény tanító „megfeddését”, aki szintén az aláírók között volt, és állásából való elbocsátását helyezte kilátásba, ha nem vonná vissza aláírását.37 A „városon lakó magyar ajkú polgárság” is felpanaszolta a törvénytelenségeket.38 A választások utáni napokban a polgárok
egy csoportja ismét tiltakozott, hogy id. Simay Gergely esküdt polgár egy társával rendre
járja „a polgárokat és magyar ajkú lakosokat” és kényszerítik őket, hogy vonják vissza
aláírásukat a követválasztás elleni tiltakozás alól, mert különben közkereset alá esnek.39
Felszínre került tehát a tősgyökeres örmény polgárok és a magyar lakosok közti ellentét
is a városban. A tanács igyekezett bizonyítani, hogy a magyarok nem tudták, mit írnak
alá, az egyik állítólag azt nyilatkozta, hogy azt mondták neki, a beadványban „a helyi
magyarok azt akarták […] bebizonyítani, hogy ők nem jövevények”.40
Jakabb Bogdánnak némi elégtételt a guberniumi bizottság július 22-i döntése hozott.
A bizottság jelentése alapján a Főkormányszék ugyan elmarasztalta „népszónoki” fellépése miatt, mivel ahogy írták, ez csak bizalmatlanságot szül a népben az elöljáróság iránt,
32 SzProt. 839/1848. júl. 12.
33 Szamosújvár egyik városnegyede volt.
34 Szongott: i. m. III. 117–118. Simaynak később a pesti országgyűlésen is nehézsége támadt a
verifikációnál. A választmány kezdetben a választás megsemmisítését kezdeményezte, mivel
Simayt nem általános szótöbbséggel választották meg (198 szavazatot kapott, míg az ellenjelölt Jakabb 197-et), végül is ismét csak az erdélyi képviselők hatására és arra való hivatkozással, hogy Erdélyben az idő rövidsége és a körülmények miatt még nem hirdették ki a választási törvényt, érvényesítették a választást.
35 SzProt. 878/1848. júl. 19.
36 A képviselőház azonban elvetette a panaszokat és érvényesnek ismerte el a választást. Az
1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. 769.
37 SzProt. 845/1848. júl. 17.
38 Uo. 844/1848. júl. 17.
39 Uo. 852/1848. júl. 18.
40 Uo. 877/1848. júl. 19.
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„a nép bizalmától megfosztott kormány pedig sohasem lehet elég erős a csend és rend
fenntartására”. Ennek ellenére, mivel addig semmi panasz nem merült fel ellene, ezt egymagában nem találták elégséges oknak az állásából való felfüggesztésre, ezért megsemmisítették a tanács „önfejű”, azaz az esküdt közönség nélkül hozott határozatát. Ifjú
Verzár Istvánt szintén nem találták bűnösnek a gyűlésen való szerepléséért, viszont a
fegyveres fenyegetés miatt – azzal súlyosbítva, hogy már 1844-ben fenyítve volt a Főkormányszék által – elrendelték ellene a közügyi keresetet, és jóváhagyták az alszónoki hivatalból való felfüggesztését. A Főkormányszék megrótta a tanácsot is, amely egyszerre
vádlóként, tanúként és bíróként lépett fel az ügyben, és meghagyták, hogy Simay János
főszónokot is feddjék meg méltatlan viselkedése miatt.41
A tanács azonban továbbra is ódzkodott Jakabb Bogdánt visszahelyezni hivatalába, és
kihasználva a kusza jogviszonyokat, a Guberniumtól rögtön fellebbezett a magyar kormányhoz,42 azzal érvelve, hogy Jakabb Bogdánt „sok ízben tanácsunk s így a magyar haza
ellen elkövetett politicai vétkei miatt” váltották le.43 Az érvelés tehát ismét igazodott a
„korszellem”-hez. A Gubernium rendelete nyomán Jakabb megjelent a tanács ülésein,
„széket kívánt ülni”, így a főbíró ezután saját lakásán tartotta a tanácsüléseket.44 Augusztus végén és szeptember elején a Gubernium ismételten sürgette a tanácsot a rendelet
végrehajtására, azaz Jakabb visszahelyezésére és fizetésének kiadására,45 de a tanács minden ürüggyel kitért előle. Végre a Gubernium megelégelte a dolgot és utasították Béldi
Ferenc Doboka vármegyei főispánt, hogy szálljon ki Szamosújvárra a tanács engedetlen
tagjainak költségén.46 Szeptember 23-án Béldi megjelent a tanács ülésén és visszahelyezte Jakabb Bogdánt a főjegyzői hivatalba.
A továbbiakban Jakabb ismét részt vett a város ügyeinek irányításában. Más téren is
nagyon aktív volt: az újonnan felállított nemzetőrségnek is ő lett az egyik századosa,
úgyszintén ő szerkesztette a „polgári őrsereg” szabályzatát. Közben ugyanis kenyértörésre került sor a magyar kormány és a Habsburg-kormányzat között, és kitört a fegyveres
harc. Erdélyben a helyzetet tovább bonyolította, hogy a császári csapatok az erdélyi szászok és románok segítségére is számíthattak, tehát egyúttal polgárháború zajlott Erdély
népei között. Szamosújvár a magyar üggyel azonosult.47 1848 novemberében azonban a
császári seregek visszafoglalták Erdély nagyobb részét. November 10-én Urban alezredes
felszólította a várost a megadásra, és 40 ezer ezüst forint hadisarcot követelt.48 A város
hódolatát egy küldöttség mutatta be, amelynek a két ellenfél, Jakabb Bogdán és Simay
János is tagja volt. A hadisarcot végül sikerült lealkudni 18 ezer forintra. Télen a magyar
csapatok – a lakosság lelkesedésétől kísérve – ismét visszafoglalták Szamosújvárt.49
A belső ellentétek azonban továbbra is lappangtak. 1849 május végén Szentiványi
Károly erdélyi kormánybiztos utasította a városi tanácsot, hogy új választásokat kell tar-

41 A Főkormányszék 8157/1848. júl. 22-i rendeletéről van szó. Uo. 920/1848. aug. 1.
42 Az unió kimondása után a magyar kormány igazgatta Erdélyt is, de egyelőre nem oszlatták fel
a Guberniumot sem.
43 MOL, H 14, 1848, 85. kútfő.
44 SzProt. 937/1848. aug. 17.
45 A Főkormányszék 9388/1848. aug. 4-i, 9464/1848. aug. 19-i, 9962. és 9963/1848. aug. 22-i
rendeletei. SzProt. 939/1848. aug. 17.
46 A Főkormányszék 10274/1848. szept. 2-i rendelete. A tanács 1053/1848. szept. 12-i számmal
iktatta.
47 A nemzetőr zászlót az örmény polgárasszonyok piros-fehér-zöld szalaggal díszítették, így az
örmények a szimbólumok szintjén is azonosultak a magyarokkal.
48 SzProt. 1225. és 1226/1848. nov. 10.
49 Szongott monográfiájában hosszan ecsetelte a lakosság lelkesedését és a honvédek megvendégeléséről idézte gr. Teleki Sándor emlékiratát. Szongott: i. m. II. 124–126.
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tani a pozsonyi 1848-as törvények alapján.50 Szentiványi Pataki Dániel alispánt jelölte ki
választási biztosnak, aki május végén meg is jelent Szamosújváron, hogy előkészítse a
választásokat.51 Június 15-én a régi tisztikar lemondott, de a választást mégsem lehetett
megtartani.52 Jakabb a sikertelenséget egy „bizonyos párt” működésének tulajdonította,
nyilván itt régi ellenlábasaira gondolt. Az események menete nem teljesen világos. Jakabb
Bogdánt június 19-én polgármesterré választották – valószínűleg a helyi honvédparancsnok nyomására.53 Mivel a város tisztikar nélkül maradt, július 9-én Pataki alispán kormánybiztosi minőségében helyettes tisztviselőket nevezett ki. Az új tisztviselők egy része
Jakabb Bogdán párthíveiből került ki, így például a vele együtt eltávolított Verzár Istvánt
most alkapitányként látjuk viszont, akinek feladata a rend fenntartása volt.54 A volt főbírónak, Novák Mártonnak igyekeztek borsot törni az orra alá: számon kérték tőle, hogy
elküldte-e a városnak a magyar kormány és a függetlenségi nyilatkozat iránti hódoló
nyilatkozatát, elszámoltatták különböző pénzalapokról, pl. az újoncozási pénzről stb.55
Jakabb többször felhívta a polgárokat az áldozathozatalra: „áldozat és segítség erőben,
pénzben és élelemben! Ez a jelszó, mit minden hű polgárnak napjainkban hangoztatnia
kell. Szamosújvár városa ha első nem, de utolsó sohasem volt az áldozathozatalban.” „Mi
hű polgárok és igaz hazafiak vagyunk” – tette hozzá.56 Ennek bizonyítására azonban már
nem sok idő maradt, ugyanis a magyar szabadságharcot hamarosan leverték, augusztus
végén az orosz katonaság megszállta Szamosújvár környékét is.
Az új korszak azonban korántsem jelentette Jakabb Bogdán karrierjének végét: 1850
januárjában Plecsintár Karácson szerepel egy ideig főbíróként, de februártól ismét Jakabb
Bogdán elnökölt a tanács ülésein,57 aki továbbra is polgármester maradt, és a város élén
állt egészen 1861-ig. A volt nemzetőr százados 1849 őszén sorra foganatosította az új
szebeni főhatóság parancsait az általános lefegyverzést, a Kossuth-bankók bevonását stb.
illetően. Az Októberi Diplomát követő alkotmányos fordulat58 1861-ben ismét változást
hozott a város élén: ekkor Simay Gergely, Jakabb egykori ellenfele lett a polgármester. A
régi ellenségeskedésre időközben már fátylat borítottak. Simay köszönetét fejezte ki
Jakabbnak és reményét, hogy „mint kormányszéki tanácsos is, becses figyelmét, gondját
és szeretetét városunktól és egyes polgáraitól ezutánra se fogja megvonni”.59
Jakabbot tehát nem félreállították, hanem még fennebb ívelt pályája: főkormányszéki
tanácsos lett, és az is maradt egészen a Gubernium feloszlatásáig, 1869-ig. Míg Simay
50
51
52
53

54

55
56
57
58

59

SzProt. 335/1849. máj. 26.
Uo. 336/1849. máj. 26.
Uo. 361/1849. jún. 15. és 362/1849. jún. 16.
Szongott Kristóf szerint Bittó Károly őrnagy a főpiacon önhatalmúlag polgármesterré tette
Jakabb Bogdánt, akit aztán a június 19-i választáson a nép is megválasztott a három jelölt
közül. A másik két jelölt Ábrahám Márton és Korbuly Dávid volt. Szongott: i. m. II. 445. A
főbírói címet ezután felváltotta a polgármester elnevezés, Bittó pedig jutalmul néhány nap
múlva a város díszpolgárává lett.
SzProt. 364/1849. júl. 9. A tanácsosok számát 6-ra apasztották, míg a képviselők száma 50-re
emelkedett. A helyettesítést nem mindenki fogadta el, de ezek helyébe is a Jakabb hívei kerültek, így pl. Gábrus Zakariás tanító pénztárnok lett. Uo. 378/1849. júl. 17. Novák Márton volt
főbíró szintén nem fogadta el tanácsosi kinevezését.
Uo. 387/1849. júl. 18.
Szongott: i. m. II. 450.
Szongott: i. m. I. Általános rész. 216.
Az Októberi Diploma (1860. október 20.) Erdélyben is visszaállította a régi közigazgatást.
Ennek eredményeképpen a legtöbb törvényhatóság élén változás következett be, az előző
rendszerben hivatalt vállalt és ily módon kompromittálódott hivatalnokok helyére új embereket választottak.
Szongott: i. m. I. 217.
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1862-ben lemondott polgármesteri hivataláról a magyar főtisztek többségével együtt,60
Jakabb a helyén maradt; ő minden rendszert hűségesen kiszolgált. Jellemző az is, hogy
egy román és egy szász képviselő mellett ő képviselte Erdélyt a magyarok által bojkottált
birodalmi tanácsban (Reichsrat). A kiegyezés után, 1868-tól ideiglenesen a kolozsvári
jogakadémia igazgatójává nevezték ki, majd a Főkormányszék feloszlatása után a földművelés, ipar és kereskedelmi minisztériumban lett osztálytanácsos, utána 1876-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig Szörény vármegye főispánja, majd Szamosújvár országgyűlési képviselője.61
A megszépítő emlékezet már egy fél évszázad múltán átlényegítette az eseményeket
és főszereplőiket. Szongott Kristóf Szamosújvár-monográfiájában így örökítette meg az
1848-as tisztikart: „A nagy idők ezen örökké emlékezetes korszaka alatt nem kis férfiak
vezették e hazafias város ügyeit. Midőn tisztelt neveiket itt egyenként felemlítem: maradandó, méltó emléket állítok fel ezen derék tisztikar számára, mely hazafiságának, áldozatkészségének, bölcsességének, okosságának… oly fényes jeleit adta.”62 Simay János
mint „a főszónok legkiválóbbja” jelenik meg, a nemes lelkű, önfeláldozó hivatalnok mintaképeként, aki „a haza, a város, az egyház, az örménység érdekeit mindenkor szívén
hordta”.63 Jakabbot pedig a következőképpen jellemezte: „Tekintélye, okossága, eszélyessége, tudománya, nyelvismerete… nemcsak »a jó rendet és csendet tartotta fenn«, hanem
a városunk fölött tornyosult vészteljes felhők közül is – egyetértve az őt támogató polgársággal – eloszlatott néhányat. Az ő erélyes keze nem egy bajt hárított el tőlünk.”64
Az 1848-as eseményeknek nagy szerepük volt a magyar-örmény identitás alakulásában. Az örmények integrálódása, illetve asszimilációja korábban megkezdődött és részben már 1848 előtt végbement. 1848 azonban kulcsfontosságú szakaszt, valóságos fordulópontot jelentett ebben a folyamatban. 1889-ben, az EMKE szamosújvári gyűlése alkalmából a polgármester szónoklatában kiemelte a szabadságharc éveinek jelentőségét: „Az
1848–1849-iki dicső években pedig, midőn a magyar nemzet élete és függetlensége kétessé tétetett, az örménység – egytől egyig – azonosította magát a magyar nemzet küzdelmeivel […] és hála Istennek – büszkén mondhatom el –, hogy mártírokat adott a szent
ügynek, de árulót egyet sem. Ekkor olvadott bele a hazai örménység a magyar nemzetbe
– örökre, és mint ilyen tud is, akar is küzdeni ott, hol arról van szó, hogy a magyar kultúrát hazánk bármely részében meg kell védni.”65 Korábban az örmények a rendi magyar
60 Simay Gergely (Szamosújvár, 1823. júl. 2.–Kolozsvár, 1909. jan. 28.) Simay János főszónok és
Bogdánffy Veronika fia. A kolozsvári Királyi Lyceumban tanult, utána Marosvásárhelyen a
Királyi Táblán végzett gyakorlat után letette az ügyvédi vizsgát. Hazatérve a város szolgálatába
állt, ahol Jakabb Bogdán mellett volt aljegyző. 1848-ban a pesti országgyűlésben képviselő, ő
volt az országgyűlés legfiatalabb tagja. Az országgyűlést Debrecenbe és Szegedre is követte,
ezért a szabadságharc leverése után Kolozsváron haditörvényszék elé állították. 1861–62 között Szamosújvár polgármestere volt, 1863-ban megválasztották a szebeni tartománygyűlésre
képviselőnek, később a kolozsvári 1865. évi, az 1865–68., az 1869–72. és az 1875–78. évi országgyűlésen is képviselte a várost. A kiegyezés után, 1867-től ismét polgármester lett, 1871től pedig az újonnan felállított szamosújvári kir. törvényszék elnökévé nevezték ki. Simay az
örmény katolikus egyházmegye főgondnoka volt. Az Armenia című havi folyóirat munkatársaként több írása és örmény versfordítása jelent meg. Királyi tanácsosi címet kapott. Szongott:
i. m. III. 142–143.
61 1873-ban az akkor visszaállított Szörény vármegye főispánjává nevezték ki, 1876-ban saját
kérelmére nyugalmazták, majd 1878–1881 között Szamosújvár országgyűlési képviselője volt.
Kolozsváron halt meg 1887. nov. 22-én. Szongott: i. m. II. 137–139.
62 Szongott: i. m. II. 437.
63 Uo. I. 253.
64 Uo. 446.
65 Uo. III. 178.
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nemzet részeként integrálódtak a sajátos erdélyi három politikai nemzet és négy bevett
vallás rendszerébe. 1848-ban az örmény közösség (is) elvesztette rendi jellegű kiváltságait, és ez tovább gyengítette különállásukat. A rendi identitás helyett 1848–49 a közös
nemzethez tartozás élményét kínálta. Ezért játszott olyan nagy szerepet az erdélyi magyar-örmény identitásban a forradalom emlékeinek ébren tartása, az ekkor hozott áldozatokra való hivatkozás. És ennek köszönhető, hogy az utókor inkább 1848–49 hősies
epizódjait, illetve az áldozatvállalást domborította ki, és igyekezett elfeledni a belső harcokat. A századfordulóra éppen a szamosújvári elit dolgozta ki annak a magyar-örmény
identitásnak az ideológiáját, amelyik egyrészt büszkén hangsúlyozta az örmény származástudatot és az örmény kultúra ápolását, másrészt pedig a magyar nemzettel való azonosulást. Ahogy a már említett EMKE-gyűlés alkalmával Molnár Antal, Szamosújvár
örmény származású képviselője66 az Armeniában közölt vezércikkében kifejtette: az örménység, mióta itt letelepedett, a kiváló férfiak egész sorát adta; s bár kegyelettel ragaszkodnak ősi kultúrájukhoz, „szívben-lélekben magyar polgáraivá lettek a magyar hazának”.67

66 Molnár Antal, a későbbi képviselő szintén a fenti kiterjedt Simay-rokonsághoz tartozott, mivel felesége, Klementina Simay Gergely lánya volt.
67 Szongott: i. m. III. 174.
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A méz, a viasz és a faggyú a kolozsvári árukivitelben
(1599–1637)*

J

elen dolgozat egy kis része a kolozsvári harmincadbevételek majdnem fél évszázados,
az 1599–1637 évekre vonatkozó bejegyzései feldolgozásának.1 A címben megjelölt
árucikkekkel való foglalatosságot több tényező indokolja. Először is: eltérően a mezőgazdasági növények, az állatok, a szőlő és a bor, a szappan, a higany külkereskedelemben
játszott szerepétől, a mézről, viaszról és faggyúról kevésbé képzelné a kutató, hogy a kereskedelmi mozgásban olyan nagy szerepük volt, mint azt a levéltári adatok mutatják.
Persze e kijelentésben elsősorban az általunk ismert és feldolgozott kolozsvári harmincadjegyzékekre alapozunk, de – tekintve, hogy a korszakban ez az egyedüli folytonosnak
mondható erdélyi levéltári forrás – ez nyomós érvnek tekinthető. Másodszor: az eddig
megjelent középkori és újkori gazdaságtörténeti művek Erdélyt kevésbé hozzák kapcsolatba a városi kereskedők városon kívüli tevékenységével, mert erre a kolozsváriakon
kívül kevesebb adatuk van. Még kevésbé foglalkoztak eddig az őstermelők és a városi
kereskedők rendszeres kapcsolatával, ami pedig történelmi tény, amit a kolozsvári
harmincadjegyzékek is bizonyítanak. Látni fogjuk, hogy a méz, a viasz s kisebb mértékben a faggyú igen előkelő helyet foglalt el a kolozsvári árukivitelben.
Már-már közhellyé válik az a gazdaságtörténeti tény, miszerint Erdély árubehozatala
legnagyobbrészt feldolgozott áruból, leginkább nem élelemmel kapcsolatos árucikkekből
állt, míg árukivitele főleg – de nem kizárólag – az átmenő kereskedelem cikkeiből, valamint az őstermelés, a hazai termények különböző fajtáiból tevődött össze. Az 1599 és
1637 között naprakészen és általában pontosan vezetett kolozsvári harmincadjegyzékek
összesítése elárulja nekünk, hogy e két kereskedelmi irány (az árubehozatal és az árukivitel) harmincadösszege hozzávetőlegesen megegyezik egymással,2 amiből azt következtethetjük, hogy:
– a kolozsvári kereskedők tevékenysége (valószínűleg akaratukon kívül) az egész időszak pénzügyi egyensúlyára mutat,
– tevékenységük folytatásához szükségük volt tőkére (ezt nevezzük kereskedőtőkének),
– az európai gazdasági élet folytonosságának keretében főleg közép-európai kereskedőtársaik rendszeres ellátásával igyekeztek megfelelni koruk és régiójuk igényeinek, amivel természetesen önmagukat is szolgálták.
Egész dolgozatunkon – mint ahogy a többi, e tárgykörben megjelent dolgozatunkon
is – végigvonul egy látszólagos ellentmondás: a váltópénz értéke alávetett a kor többszöri
*
1

2

Egyed Ákos nyolcvanadik születésnapjára egészséget, a tőle megszokott derűt és további jó
munkát kívánok szeretettel.
Ezt összegezi kiadványunk: Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599–1637). Szerk. Pap Ferenc.
Buk.–Kv. 2000. (A továbbiakban: Kh.) Ez a könyv tehát az egyik legnépesebb és legismertebb
erdélyi városnak, Kolozsvárnak majd fél évszázadra kiterjedő külkereskedelméről szól. A levéltári forrásból hiányoznak a következő évek: 1603–1609, 1624–1629; az e korszakban egyedülálló forrás 1637-tel megszűnik. A bevételek feljegyzése kezdeteinek és végének okára lásd
Kh. 5–6. Ugyanitt találhatók az évenkénti feljegyzések levéltári számai is, ezért ezt nem ismételjük meg itt.
Az 1599–1637-re összesített árubehozatal 1 130 032 forint és 77 ½ dénár, míg az összesített
árukivitel 1 009 681 forint és 21 ½ dénár. L. Kh. 71.
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pénzromlásának, a főleg a XVII. század háborús körülményei között erősen megnyilvánuló inflációnak,3 s ez meglátszik a tárgyalt áruk árán is. Emellett viszont a kolozsvári
méz-, viasz- és faggyúkereskedelem se maradt változatlan mennyiségében és – ami ellentmondásosnak tűnik – harmincadértékében. Ezen ellentmondás feloldására lásd
Zimányi Vera és Harald Prickler,4 valamint Huszár Lajos5 műveit.
A kolozsvári árucserét eddig számos oldaláról közelítettük meg: az áru forrásai és
célpontjai szempontjából (ez vonatkozik mind az árubehozatalra, mind pedig az árukivitelre), de árufajtákat is elemeztünk már, s ezek között főként az árubehozatal különböző összetevőit vizsgáltuk. Az eddig tanulmányozott árucikkeknél – nem véletlenül – nagy
többségben volt az árubehozatalból származó tétel (még ha ezt általában semlegesítette
is a harmincadösszeg; itt gondolunk a „majdnem” egyenlegre a behozatal és kivitel között). Így sikerült kimutatni azt, hogy a Kolozsvárt kelendő áru egy része nyugat-európai
vagy ennek utánzata volt, más része délről (Törökországból vagy a Török Birodalom akkor már vagy még meghódított részeiből), megint más része Közép-Európából származott. Ezúttal viszont a cserében külföldre szállított árucikkek egy részéről lesz szó. Kiszállításuk alkalmával ezeket is éppen úgy megvámolták a kolozsvári vámhivatalban (bevett
vagy elvárt kereskedelmi áruknak körülbelül harmincadrészével), mint a városba behozott árut. A kereskedőknek is megfelelt, hogy árukivitelük árából (vagy ettől függetlenül,
illetve ennek egy részéből) olyasmit vásároljanak és hozzanak be a városba, amire, mint
tudták és tapasztalták, itt szükség volt, és amit esetleg továbbvittek. A kivitt, főleg erdélyi
őstermelésből származó áru pedig a célpontokon volt eladható, sőt szükséges és megkövetelt, amit gyakran tovább is vittek Európa nyugatibb tájaira. Még egyszer ki kell emelnünk, hogy nem behozott és továbbvitt áruról van szó – tehát az átmenő kereskedelem
körébe tartozó árucikkekről, hiszen ilyen is van bőven –, hanem hazai, erdélyi, sőt alkalmasint Kolozsvárhoz közel eső helyek árujáról, a paraszt- és nemesi gazdaságok többlettermelésének kereskedelmi forgalomba bocsátott produktumáról.6

3
4
5

6
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Erre nézve l. főleg a nálunk nyelvileg is hozzáférhető, alapos tanulmányt: Buza János: Az első
európai infláció és magyarországi hatása (1618–1628). Aula. Társadalom és Gazdaság 1991.
88–104. Szerintünk is ez az első európai polgári kori infláció.
Zimányi Vera–Harald Prickler: Konjunktúra és depresszió a XVI–XVII. századi Magyarországon az ártörténet és a harmincadbevételek tanúságai alapján; kitekintés a XVIII. századra.
Agrártörténeti Szemle 1974. 1–2. sz. 89–91.
Huszár Lajos: A magyar pénzverés története a 16. és 17. században. In: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből. I. Miskolc 1982; Uő: Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopronban. In: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Szerk. Dányi Dezső,
Zimányi Vera. Bp. 1989. 23–61.
David Prodan: Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. I–II. Buc. 1986–1987. Ezt bizonyítja Prodan igen jelentős könyvének több részlete, amelyekből kiviláglik, hogy a század első
fele jobbágyainak és nemesi tulajdonban levő uradalmainak jó része rendelkezett árufelesleggel. I. 33, 36, 147–149, 362, 365, 370, 374–375. stb.; II. 297, 299, 301, 332, 380, 424, 448. stb. A
mézzel, viasszal és faggyúval való foglalkozás és értékesítésük különben már a XVI. században
is megszokott volt. L. Uő: Iobăgia în Transilvania in secolul al XVI-lea. I–II. Buc. 1967–1968.
Prodan adatai is bizonyítják, hogy a méz, viasz és faggyú készítése régi foglalatosság volt. A
Kolozsvárhoz tartozó falvak népessége állandó kapcsolatban állt a kolozsvári kereskedőkkel.
L. S. Goldenberg: Clujul în sec. XVI. Buc. 1958. 293, 303. A méz, viasz és faggyú értékesítésének fontos fejezete a brassói kereskedők 1503–1554 közötti kapcsolatai a havasalföldi termelőkkel. L. Radu Manolescu: Comerţul Ţării Romîneşti şi Moldovei cu Braşovul (Secolele XIV–
XVI). Buc. 1965. 104, 125–128,136, 154–155, 254, 304. A moldvai méz, viasz és faggyú főleg
lengyelországi értékesítésére l. J. Nistor: Die auswärtige Handelsbeziehungen der Moldau im
XIV, XV. und XVI. Jahrhundert. Gotha 1911. 18, 19 (a XIV. század vége felé), 27, 39–40 (a XV.
században Lwówba vitt árura), 61 (a XVI. században Litvániába) stb.
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A mézzel kezdjük, bár a forgalomban volt 96 árucikk között csak a 17. helyet foglalja
el. De utólagos számításaink azt bizonyították, hogy harmincadának összege pontosan
megegyezik az erről megjelent könyv „Áruszerkezet” mellékletében feltüntetett összeggel, s ez szerepel az árukivitelként megjelölt tételek sorában is, itt a negyedik helyet foglalja el. Különbség – természetszerűleg – a teljes összeghez, illetve a kiviteli összeghez
viszonyított számarányban van: az elsőnek – miután ide tartoznak a csak árubehozatalban szereplő cikkek is – 1,26%-a, míg az árukivitelnek a 2,69%-át képviseli.7 A méz viszonylag előkelő helyet foglalt el Kolozsvár kereskedőinek árukivitelében. A harmincadvám összege viszont eléggé egyenlőtlenül oszlik meg évente. Ebbe az állításba
bele kell számítanunk azt, hogy az 1603–l609-es és az 1624–1629-es évekre nincsenek
levéltári adataink (az ide tartozó bejegyzések valószínűleg eltüntek az idők viszontagságaiban), de ezek nélkül is évente a következő összegeket kapjuk:
1. táblázat: A méz harmincadösszege évenként
Év
1599
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1621–1622. jan.
1622. febr.–dec.
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636

Összeg (forintban)
12,57
42,74
8,85
42,74
88,57
203,80
55,80
59,60 + x
48,30
99,92 ½
21,25 + x
21,00
13,60
15,35
32,00
73,77 ½
14,62 ½
6,00
30,00
15,00

Az évekre lebontott mennyiségek – mint látni fogjuk – tükrözik a harmincadvám
évenkénti összegét.
2. táblázat: Méz mennyisége évenként
Év
1599
1610
1611
1612
1613
1614
1615
7

Mennyiség (veder)
240 (6 hordó)
(2 tonna = 19 ft)
2019 (33 ft)
217
1680
4477
2941
715

Kh. 663, 667.
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Év
1616
1617
1618
1619
1621–1622
1622
1623
1630
1632
1633
1634
1635
1636

Mennyiség (veder)
3294
1796+x
3963
1044
420
272
320
640
1278
195
80
400
200

Nem ilyen egyértelmű a helyzet a kiviteli helyek tekintetében: a kivitt mennyiség
néha nem egyezik a harmincad összegével – majd meglátjuk, miért. Így aztán a kiviteli
helyeket illetően a következő kép alakul ki:
3. táblázat: A kivitt méz mennyisége (helyek szerint)
Kivitel helye

Mennyiség (veder)

,,Magyarország”8
Bizonytalan („oda ki”)
Kérdéses (megadatlan) kiviteli helyek
„Lengyelország”
Krakkó
Eperjes
Várad
Nagykároly
Nagybánya
Szatmár
Bécs

7310
5881
5240
5023
876
730
519
255
255
160
120
2 tonna, valamint 19
forintot érő méz
9
4

„Szilágy”
Kassa
Debrecen
8

Harmincadbevétel
(forint)
243,05
166,17
183,85
181,36
22,30
32,25
37,04
14,62 ½
12,10
4,00
3,00
0,57
0,45
0,20

A főleg az élhelyeken levő tételek közötti különbség annak tulajdonítható, hogy pontosan nem tudhatjuk, mit fed a nem megadott és az „oda ki” megjegyzéssel kísért hiányzó helyek beírása, de ezenkívül annak is, hogy – amint ezt a méz hordóról és „általag”-ról
vederre való lebontásával megállapíthattuk – a méz piaci ára minden valószínűség szerint az 1632–1633-as évben növekedhetett. Bizonyíték: a korábban vett harmincad ugyan
változó (0,025 dénár körül van), 1614 novemberétől (erre vannak adataink) 0,05 körüli,
de 1632 augusztusától 0,075-re emelkedik, s a létező utolsó adat is megegyezik ezzel
(l635. december vége, de már az 1636-i jegyzékben). A kétszeres változásból a második
(az 1632-i) kiszámított adat ugyancsak áremelkedésre vall, mint a már bizonyított árak
esetében,9 amelyek kétszeresére vagy még többre emelkednek: a méz ára is ugyanekkor
8
9
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Nem tudjuk, hogy csak a Habsburg-uralom alatt levő országrészre vonatkozott, vagy a török
hódoltsági területre is.
Francisc Pap: Fluctuaţii de valoare vamală la oficiul tricesimal clujean în prima jumătate a sec.
XVII. AMN 1971. 242–249.
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emelkedik erősen. Ezzel az adattal kiegészíthetjük korábbi kutatási eredményeinket,
amelyek rávilágítanak arra a gazdaságtörténeti valóságra, hogy Erdélyben – minden bizonnyal elsősorban a „Kipper und Wipper”-kor, tehát az európai árforradalom s esetleg
a Buza János által jelzett magyarországi infláció10 kései erdélyi hatására – az árak az 1630as évek elején észrevehetően és általánosan emelkedtek (az 1610-es években észlelhető
mozgás után). Legalábbis a kolozsvári mézkivitel esetében ezt állapíthatjuk meg, ahogy
ezt a harmincadvám összegének évi hullámzása is mutatja (lásd 1. táblázatunkat).11
Észrevehető, hogy az 1610–1620-as években (pontosabban 1632-ig) általában viszonylag kisebb összegű harmincadvámot mutatnak ki, mint 1632 után. Ennek oka minden bizonnyal a Kolozsváron kívül eső helységekben ezt a kivitelt igénylő partnerek megléte, de emellett – meglátásunk szerint – az is, hogy kb. 1632-ig a lengyel vásárlók számára elérhetőbb lehetett Erdélynek ez a kiviteli cikke. Ide számíthatjuk a kérdéses és az „oda
ki”-vel jelölt mézet is. Azt vesszük ugyanis észre, hogy a külföldre, mármint az általában
Lengyelországba vagy Krakkóba és Bécsbe irányuló, valamint a kérdéses és az „oda ki”vel bejegyzett méz kb. az 1620-as évekig megy ki tömegesen és folyamatosan (sajnos hiányoznak a Bethlen Gábor pénzreformjaival megegyező évek adatai, tehát állításunkat
nem tudjuk Bethlen Gábor uralkodásának hátralevő éveire kiterjeszteni, csak feltételezéseket megfogalmazni). Úgy látszik, hogy ezekben az években volt erre inkább kereslet.12
A magyarországi, eperjesi, kassai, debreceni, partiumi (Nagykároly) és máramarosi
(Nagybánya) irányba eljuttatott mézet a 30-as években is felleljük. A Szatmárra, Szilágy10 Buza: i. m.
11 Vö. Kh. 74–77, ahol a harmincadjegyzékek bizonyos adatait közvetlenül felhasználhattuk.
12 11 Mézet Erdélyből az itt elemzett időszak előtt is, az egész XVI. században, valamint időszakunk után is rendszeresen vittek ki. A már többször említett levéltári hiányosságok miatt nem
hasonlíthatjuk össze az előző és későbbi árukivitel mennyiségeit és vámtételeit az 1599–1637es árukivitellel. L. S. Goldenberg: Der Handel Transsilvaniens vom 14. bis zum 17. Jahrhundert.
Scripta Mercaturae 1977, Heft 1; Othmar Pickl: Das älteste Geschäftsbuch Österreichs. Graz
1966. 44, 72, 90, 92, 136, 189, 286, 401; Hermann Kellenbenz: Südosteuropa im Rahmen der
europäischen Gesamtwirtschaft. In: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege.
Graz 1971. 50. (Bécs, Bécsújhely); Jan M. Malecki: Die Wandlungen im Krakauer und
polnischen Handel zur Zeit der Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Die wirtschaftlichen Auswirkungen… 149. (Krakkó). A mézet különben egész Kelet-Európából szállították Nyugat felé. Élénk méz- és viaszkereskedelmet bonyolítottak le Wroclawban (Breslau)
Gdańsk (Danzig) felé. Marian Wolanski: Schlesiens Stellung im Osthandel vom 15. bis zum
17. Jahrhundert. In: Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450–1650. Köln–Wien 1971. 126,
127, 134, 136. Poznań (Posen) évszázadokon át közvetítette tovább Gdańsk, tehát az Északitenger felé ezt az árut, sőt a szárazföldön is Bécsbe, Itáliába vagy Nyugat-Európába exportált.
Marian Grycz: Die Rolle der Stadt Poznań im Innen- und Aussenhandel bis Ende des XVII.
Jahrhunderts. In: Der Aussenhandel… 108–112. Méz és viasz ment a Török Birodalomba, s
Szerbiából nyugatra is. Ivan Erceg: Dubrovnik als Vermittler im Gross- und Fernhandel
zwischen dem Osten und dem Westen im 15. und 16. Jahrhundert. In: Der Aussenhandel…
449–450. (i. m. 448). Németországi és magyarországi közvetítéssel is érkezett méz Bécsbe.
Mézet harmincadolnak Köpcsényben (Kittsee) is l603–1604-ben, tehát azokban az években,
amelyek hiányoznak (mások mellett) a kolozsvári harmincadjegyzékekből. L. Gecsényi Lajos:
Bécs és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a 16–17. század fordulóján.
Sz 1993. 3–4. sz. 483. A zsitvatoroki béke (1606) után növekedett a hazai, tehát kolozsvári
árukivitel is. A mariaellendi harmincadjegyzékekből kiviláglik, hogy Kolozsvár kereskedelme
az itt vámolt teljes árunak 13 %-át teszi ki. Othmar Pickl: Österreichisch-ungarische Handelsbeziehungen entlang der Donau vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Historisches Jahrbuch 1987.
(Linz 1988.) 30. A kolozsvári mézkereskedelem a XVII. század második felében is folytatódott, de erre Kolozsváron már nincsenek levéltári adatok. Malecki: i. m. 151; Nicolae Edroiu–
Paul Gyulai: Tricesima la Braşov în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Studia Universitatis
Babeş-Bolyai. Series Historia 1967. Fasc. 1. 13, 23.
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ságba vitt méz viszont csak az időszak elején (1599-ben, 1612-ben) tűnik fel. Lehet-e
ebből az időmegoszlásból valamire következtetni? Arra, hogy talán megszűnt Erdélyben
a méz bevitele Kolozsvárra és átvétele az ottani kereskedők által. Ez a feltevés nem állja
meg a helyét, hiszen a kereskedők a harmincas években is vittek ki mézet a fent jelölt
helyekre – igaz, kisebb mennyiségben. Vagy arra utalhat, hogy a kivitelnek holmi „bürokratikus” nehézségei támadtak (elsősorban törvényes úton); de ezt a feltevést is elvetjük a feljegyzések alapján. Valószínűleg a megadott helyeken máshonnan és főleg olcsóbban jutottak áruhoz.13
Különben a kolozsvári mézkivitelnek évszázadokra visszanyúlnak a gyökerei. De mézet termeltek és mézzel kereskedtek egész Közép-Európában és máshol is (elég, ha a keleti területek méztermelésére és mézkereskedelmére gondolunk). A XV. század második
felében az osztrák területen nagy mézkereskedelem folyt.14 A XVI. század első évtizedeiben nagy mennyiségben került Ausztriába, leginkább Bécsújhelyre, a nyugat-magyarországi méz.15 Ugyanide jutott a XVI. század 20-as éveiben behozott velencei méz is.16 A
XVI. században erdélyi közvetítéssel került a román országokban (Havasalföldön, Moldvában) bőven megtermelt méz nyugatra, főleg Bécsig és Bécsújhelyig, de dél felé, a Balkán-félszigetre is.17
Több tekintetben más a helyzet a kolozsvári harmincadjegyzékekben szereplő viaszkereskedelem esetében. Először is meg kell említenünk, hogy az összesítés számai valamelyest különböznek a könyvünkben feltüntetett számoktól. Az újraszámítás a következő számokat mutatta ki: a viasz teljes mennyisége: 5246,5 mázsa, 1 font, teljes harmincadösszege pedig 4061,31 forint.18
Nem jegyeznek fel egyetlen olyan esetet sem, amikor viaszt erdélyi, bihari vagy
mármarosi helységekbe vittek volna. A mézkivitel esetében már megszokott kérdéses
vagy „oda ki” bejegyzéseken kívül csak Bécs (legtöbbször) vagy „Magyarország”, „Lengyelország”, Eperjes (elvétve) szerepel.
13 Malecki szerint (l. feljebb) a XVII. század második felében Krakkóba a méz szlovákiai, azaz
felső-magyarországi közvetítéssel jutott el. A nyugat-magyarországi és erdélyi mézkivitel a
felvidéki helyekre is betört. Erre következtethetünk a harmincadjegyzékekben szereplő eperjesi mézkivitelből is.
14 Pickl idézi Theodor Mayer adatait. Pickl: Das älteste Geschäftsbuch… 136. A méz majdnem
teljes egészében a Szudéta-vidékről került a linzi piacra.
15 Uo. 44.
16 Uo. 72. A méz velencei behozatalához minden bizonnyal nagyban hozzájárult – a higannyal
végzett nagyszabású ügyletei mellett – Bartholomeo Bontempelli del Calice velencei nagykereskedő és bankár s vele egyidejűleg és később Albertinelli is. L. Othmar Pickl: Kaufleute und
Unternehmer im Wirtschaftsleben des habsburgischen Teilstaates Innerösterreich im 17.
Jahrhundert. In: Unternehmergestalten des Alpenraums im 17. Jahrhundert. Brig 1992. 154–
164.
17 Nistor: i. m.; Goldenberg: Der Handel Transsilvaniens. 12; Manolescu: i. m.
18 Ennek az összegnek a százalékaránya a kolozsvári harmincad teljes összegének (árubehozatal
és -kivitel) áruszerkezetében 5,66%, míg a kivitelnek 12,127%-a (mindkettő valamivel kevesebb, mint könyvünkben, de ez nem változtatja meg a viasz előkelő helyét a kolozsvári áruszerkezetben). 1634. május 29-én spanyolviasz behozatalát vámolják Krakkóból (Kh. 462.),
ami lényegében ugyancsak a viaszhoz sorolható, és félreérthetetlenül behozatal (szerintünk az
egyetlen behozatali tétel).
Gyanítjuk, hogy a könyvünk (Kh.) 263. lapján szereplő 1617. január 6-i lengyelországi kivitelről tanúskodó beírás (32 mázsa viasz után 12 forint harmincadot vettek) hibás, a beíró 12 forintot írt 32 helyett. Ebben az esetben a harmincad teljes összege 4181,31 + x forint (a százalékokat is ennek megfelelően számítottuk ki). Hogy valóban 32 forintot vettek, s csak a beírás
téves, erre nincs bizonyítékunk. Az 1602-es beírás viszont (még egyszer hangsúlyozzuk) abban hibázik, hogy behozatal helyett itt árukivitelt kell értenünk.

254

EME

A méz, a viasz és a faggyú a kolozsvári árukivitelben (1599–1637)

4. táblázat: A kolozsvári viaszkivitel évenkénti, célpontok és harmincad szerinti megoszlása
Év

Célpont

Mennyiség (mázsa)

1599
1602
1610
1611

Bécs
Kérdéses
Kérdéses
Bécs
Bécs
Kérdéses
„oda ki”
Bécs
,,oda ki”
Kérdéses
Bécs
Kérdéses
,,Lengyelország”
,,oda ki”
Kérdéses
Bécs
Bécs
„Lengyelország”
Bécs
,,Lengyelország”
Eperjes
Bécs
Bécs
Kérdéses
,,Magyarország”
Kérdéses
,,Magyarország”
Bécs
Kérdéses
,,Magyarország”
Bécs

173
4419
302 ½
531 ¼
359
35
18
5171/2
194
10
447
53 ½
12
174 ½
161
143
411 ½
5½
247 ½ +20
74
1 mázsa és 1 fertály
629,75
487
3
2½
10
98
31
52
16
6

1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1622. jan.
1630
1632
1633
1635

192021

Harmincadbevétel
(forint, dénár)
41,95
22,00
100,63 ½
265,62 ½
184,50
17,50
9,00
258,75
97,00
5,00
447,00
53,50
12,00
174,50
161,0
143,00
411,50
5,50
247,50
54,0021
1,25
629,75
487,00
3,00
2,50
10,00
98,00
31,00
52,00
24,00
9,00

Éppen úgy, mint a méznél, itt is felállíthatunk egy sorrendet: 1. Bécs, 2. „oda ki”,
3. „Magyarország”, 4. „Lengyelország”, 5. Eperjes.
Okvetlenül meg kell jegyeznünk, hogy szembetűnő az 1632-től kivitt viasz csökkent
mennyisége ahhoz képest, hogy mit tapasztalunk a század tízes éveihez viszonyítva (lásd
4. táblázat). Ennek egyrészt az az oka, hogy I. Rákóczi György sokban korlátozta Erdély
viaszkivitelét,22 másrészt pedig az, hogy a kolozsvári kereskedők nem tudták úgy értéke19 Ebből 10 mázsát behozatalként jelöl meg a beíró, szerintünk tévesen.
20 Az x (meghatározatlan mennyiség) a jegyzékben hiányzik, mibenlétére csak a harmincadösszegből következtethetünk. Ezért, bár valószínűsíthetjük, x-szel jelöltük.
21 Minden bizonnyal a bejegyző tévedése 74 helyett. Nem tudni, valójában gyakorlatilag ezért
mennyi harmincadot vettek.
22 Az 1631. július 1-jén a gyulafehérvári országgyűlésen elfogadott 3. törvénycikk I. Rákóczi
György uralkodásának (legalábbis egyik) kereskedelmi alapelveként a liber quaestusba (szabad kereskedésbe) foglalja be a méz, a viasz, a szűr és az ökör kivitelét. Ugyanakkor megkövetelik, hogy „mindennek illendő árát megadják”, kiváltképpen ne vegyék el „violenter” a mézet
az eladni nem akart dolgok közül, s „ne vitessék a mézet olyan messzire, mint ennek előtte”.
Tehát tulajdonképpen árszabályzatról és korlátozásokról van szó, és az országgyűlés tesz róla,

255

EME

EME

Pap Ferenc

síteni árujukat külföldön, ahogy szerették volna, ugyanis már a XV. és XVI. században
Bécsben, Magyarországon és Lengyelországban a viaszellátást nem csak Erdélyből, hanem Európa más vidékeiről is biztosították.23
Faggyúkivitelről is van tudomásunk Kolozsvárról. Kelet- és Közép-Európa más országaiból, vidékeiről is vittek ki faggyút Nyugat-Európába már a korábbi évszázadokban.24 A kolozsvári harmincadjegyzékek aránylag kisebb méretű faggyúkivitelről adnak
hírt. Ennek összes mennyisége 115 ½ mázsa és 24 font áru, s ez így oszlik meg:
5. táblázat: A kolozsvári faggyúkivitel mennyisége és harmincada (1599–1637)

25

Év

Mennyiség

1610
1612
1617
1618
1630
1632

21 mázsa
27 ½ mázsa
28 mázsa, 24 font
16 mázsa
16 mázsa
7 mázsa25

Harmincad
(forint, dénár)
2,10
2,83
2,85
1,60
2,56
1,12

A kiviteli helyek tekintetében közös a viasszal az, hogy itt sem visznek ki erdélyi,
partiumi vagy máramarosi helyekre árut. A mai Erdélyből csak az akkor nem Erdélyhez
tartozó Nagyvárad van jelen (megszokott átkelőhely Debrecen és tovább Magyarország
más piacai felé). A faggyú esetében a kiviteli helyek megoszlása a következő: 1. „Magyarország”: 67,50 mázsa, 24 font; 2. Várad: 23 mázsa; 3. Kérdéses helyek: 21 mázsa; 4. Bécs:
4 mázsa. A faggyúért vett (beírt) harmincad a következőképpen oszlik meg: 1. „Magyarország”: 7,84 forint; 2. Várad: 2,72 forint; 3. Kérdéses helyek: 2,10 forint; 4. Bécs: 0,40
forint. Megjegyezzük, hogy 1630 (illetve 1631, a gyulafehérvári országgyűlés) után csak
Váradra, mégpedig1632-ben jegyeznek fel faggyúkivitelt Kolozsvárról. Kolozsvár tehát
aránylag kevéssel járult hozzá Európa faggyúellátásához.
Harmincadjegyzékeinkből megállapítható az is, hogyan történt a méz raktározása és
szállítása, illetve melyek voltak az e műveleteket szolgáló űrmértékek.26 A kolozsvári
harmincadjegyzékekben szereplő legnagyobb űrmérték 1599 és 1637 között a hordó volt.
Egy hordóba 80, illetve kisebb hordóba (hordócskába) 40 veder mézet raktároztak és
szállítottak. A 80 vedres hordót néha öreg (nagy) hordónak nevezik a jegyzékek. Veder

23

24
25

26
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hogy ezt szigorúan be is tartsák. Az intézkedés nem csak a viaszra, hanem a mézre is vonatkozott. L. Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben. I. Pest 1868. 312–313.
L. Grycz: i. m. 110; Malecki: i. m. 149. Az árubehozatal a XV. században Nürnbergbe Litvániából, Oroszországból, Dél-Lengyelországból történt. Adelheid Simsch: Die Handelsbeziehungen zwischen Posen und Nürnberg im 15. und 16. Jahrhundert. In Der Aussenhandel…
143, 145. Az árucikkek a Balkán-félszigetről Nyugat-Európába, innen egyesek újra KözépEurópába kerültek. Erceg: i. m. 448; Nistor: i. m. 27, 61, 64, 204.
Manolescu: i. m. 125–128; Goldenberg: Clujul. 250, 357, 359; Dányi–Zimányi: i. m. 232;
Grycz: i. m. 108–109; Simsch: i. m. 144–145.
Ezután faggyút többet nem vittek ki. Szilágyi: i. m. 312–313. A faggyúkivitel összege sokkal
kisebb, mint a könyvben, négy hellyel alábbviszi a faggyú helyét a kolozsvári kivitelben, arányát pedig a következő százalékokra módosítja: 0,018 % az egész harmincadból, 0,039 % a
kiviteli harmincad teljes összegéből. A különbség oka az, hogy könyvünkben tévesen faggyúkivitelnek olvastunk egy 1599-es, fügekivitelről szóló feljegyzést.
Vö. Lederer Emma: Régi magyar űrmértékek. Sz 1923–1924. 123–157, 305–326; Jakó Zsigmond: Az erdélyi mértéktörténet kérdéséhez. EM 1945. 240–243; Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp. 1978.

A méz, a viasz és a faggyú a kolozsvári árukivitelben (1599–1637)

mézet szállítottak általagban is, de egy általagban27 változó számú veder volt, a jegyzékekben két általagban hol 67,28 hol 32 veder29 mézet találunk. A méz mérésénél súlymértéket is igénybe vettek,30 de ilyenkor is az alapvető űrmérték, a veder szerint harmincadolnak. Ugyancsak súlymérték az alapja más vámtételszámításoknak (tonna), mint
ahogy többször megtörténik, hogy a vásárlás (a remélt vásárlás) árának harmincadát
kérik meg.31 De az alapszámítás űrmértékegység (veder) szerint történik. Egyszerűbben
jegyzik fel a viaszeladás harmincadját: miután a bejegyzett alapegység minden esetben
súlyegység (a mázsa), ehhez idomítják a számítást. Így cselekszenek a faggyúkivitel esetében is, de itt szerepel súlyegységként a font is.32
Ami Nyugat-Európa fenti termékekkel való ellátását illeti a XVI. században és a XVII.
század első felében,33 a kolozsvári kereskedők főként bécsi és krakkói közvetítéssel juttatták el ide termékeiket a XVII. század első felében is. De tulajdonképpen mivel foglalkoztak ezek a kereskedők az őstermelés fenti áruinak eladásán kívül és mit tudunk anyagi
lehetőségeikről? Ezekre a kérdésekre ugyancsak a kolozsvári harmincadjegyzékek adatainak elemzésével próbálunk válaszolni.
Ha végignézzük a mézet, viaszt és faggyút forgalmazó kolozsvári kereskedőpolgárok
neveit, egyet sem találunk közöttük, aki kizárólag a fenti árukat forgalmazta volna. Néhányukkal foglalkozunk csak, akik a kereskedelemben és a közéletben nagyobb szerepet
játszottak. Ezek közül elsőnek a jómódú Vicei (Viczei, Viczey) Máté kereskedését emeljük ki, főleg annak okán, hogy ismerjük kereskedelmi tőkéje alakulását,34 humanitárius
szerepvállalását,35 valamint adatainkból azt is, hogy főként a század első két évtizedében
aktív szerepe volt a viaszkereskedelemben. Vicei Máté utoljára 1633. szeptember 10-én
szerepel a harmincadkönyvekben, ekkor Jaroszlávból hozott többféle árut: posztót, citromot, rezet, papírt.36 A városi életben nagy szerepet betöltő Gellyén (volt Bogner) Imre37
élénk kereskedést folytatott, részben személyesen, részben másokat megbízva. Moldovai
György mézen kívül posztóval, vászonnal, fűszerrel, pálinkával, vegyszerrel kereskedett;
1610-től 1623-ig szerepel a harmincadjegyzékekben.38 Leviz (Levisz, valószínűleg Lewis27 L. még SzT I. 277. A román fordítás („butoiaş”) szerintünk nem állja meg a helyét. Nem adja
meg a valódi űrmérték-méretet (kb. 75 liter).
28 Kh. 392.
29 Kh. 324.
30 A szóban forgó súlymérték a szekér. Kh. 181, 182, 250.
31 Kh. 136 (7 forint érő mézet); 138 (20 forint érő mézet) stb.
32 Kh. 269. 1617. április 19-én 1,35 forinttal harmincadolják Horvát Mihály szállítását Magyarországra, 13 mázsa és 20 font viaszt.
33 L. ennek összefoglalását többek között Kellenbenz: i. m. 55–58. Erdélyre, Havasalföldre és
Moldvára vonatkozólag: Goldenberg: Der Handel Transsilvaniens. 14–17.
34 Francisc Pap: Efectiv monetar şi monedă de calcul în comerţul extern clujean (prima jumătate
a sec. XVII). Potaissa 1978. 93–98; Uő: Comercianţi în viaţa obştească a Clujului. AMN II.
Istorie 1996. 103–104.
35 Kiss András: Egy XVII. századi kolozsvári irodalompártoló polgár. In: Kiss 1994. 189–194,
374–375.
36 Kh. 449.
37 Kereskedőként még harmincadjegyzékeink kibocsátása előtt aktív volt, a jegyzékek elejéről
hiányzó években is szerepel: Köpcsényben 1603-ban vámolják Bécsbe vitt áruiért (l. Gecsényi:
i. m. 483); Kolozsvárról számtalanszor vitt vagy vitetett, illetve hozott árut, utoljára 1616-ban
látjuk nevét a harmincadkönyvekben (Kh. 248). Főbírája 14-szer volt a városnak, harmincados 1610-ben (Kh. 135). 1621-ben halt meg, temetésén jelen volt id. Bethlen István is (Kolozsvári emlékírók 1603–1720. Szerk. Pataki József. Buk. 1990. 151, 366). L. még Pap: Comercianţi.
102.
38 Utoljára 1623. november 14-én találkozunk nevével a jegyzékekben, ekkor gálickövet hoz,
valószínűleg Nagybányáról (Kh. 352.).
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nek az elmagyarosított változata) Jakab neve 1610-től 1632-ig található meg a jegyzékekben,39 és a sort még folytathatnánk. Sokuktól a város is vásárolt, vagy adósságot fizetett
meg,40 kereskedésük nyereséges volt.
A kereskedők nem alkottak népes csoportot,41 de jelentőségük túlnőtt számukon.
Anyagilag, a közéletben, de a művelődési életben is42 jórészt nekik tulajdonítható az,
hogy a város kiérdemelte a „kincses” melléknevet, s harmincadjegyzékeink azt bizonyítják, hogy ez nemcsak a XVI. századra érvényes, hanem a XVII. század első felére is. Kivitelükkel behálózták Közép-Európát, s áruik nélkül (a bor, szappan, higany, só stb. kiviteléről más alkalommal lesz szó) nehezen elképzelhető a XVII. század már „modern”,
korai polgári kereskedelemre épített gazdasági élete.43

39 Az utolsó harmincadbejegyzés róla 1632. június 21-ről való, ekkor árut hoz Nagybányáról
(Kh. 408.).
40 1615. március 16-án a város Vicei Mátétól vásárolt „cimmazin” posztót, ezért fizetett Viceinek
52,50 forintot. Ugyanazon év április 8-án 79,60 forintot fizettek Gellyén Imrének a fejedelemnek szánt borért (Kh. 237).
41 A város demográfiai helyzetére és növekedésére l. Csetri Elek: Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig. In: Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13–14-én rendezett konferencia
előadásai. Kv. 2001. 9–12. A harmincadjegyzékek alapján nyugodtan tarthatjuk a kereskedőket (hiszen városi piac is létezett) a város lakossága legalább 1%-ának. L. részletesen Francisc
Pap: Negustori şi capital comercial la Cluj în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie. Cluj-Napoca 1989. 148.
42 Számos „diák”, iskolavégzett ember akad kereskedőink között. L. Francisc Pap: Negustori
literaţi („deák”) la Cluj (1599–1637). Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” 2006. 9–21,
39.
43 Ezzel kapcsolatban l. Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak XV–XVII.
századi áthelyeződésének kérdéséhez. Sz 1968. 5–6. sz. 863–896.
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Jósika János és az 1825. évi pozsonyi országgyűlés

A

fiatal Jósika János báró (1778–1843) 1802-ben vette feleségül a XVIII. századi
Erdély erős női arisztokrata egyéniségei közé tartozó Csáky Kata grófnő1 unokáját, Csáky Rozáliát (1784–1850), aki a felvidéki ághoz tartozó Csáky János Kolozs
megyei főispán és Bethlen Rozália legfiatalabb lánya volt. A házaspárnak nyolc megszületett gyermekéből hat érte el a felnőttkort, három fiú (Samu, Lajos és János) s három lány
(Antónia, Josepha, Druzsina).2 Erdélyi kortársai Rozáliára azonban nem a nagy hatalmú
férj, a főkormányszéki elnök társaként, hanem egy újító szellemű, vállalkozásokra kész
asszonyként tekintettek.3
Jósika igen széles körű levelezést folytatott. Kazinczy Ferenc is megkereste őt leveleivel, s válaszai alapján kedvező véleményt alakított ki nézeteiről. Cserey Farkastól informálódott felőle, akitől 1810-ben megtudta: „Ez oskoláit itt végezte, azután Bécsbe az
udvari Cancellarian practisalt, onnan le jövén, utazni ment Olasz országba…” Kazinczy
értékelését befolyásolhatta, hogy Erdélyben járva megtudta: Jósika apja, a kolozsi főispán, Jósika Antal a magyar színjátszást támogatta, János pedig „egy magyar nyelvű erdélyi újság kiadásán fáradozott”.4
A katolikus Jósika Jánost I. Ferenc – az országgyűlés választási jogának figyelmen
kívül hagyásával – 1822. szeptember 11-én nevezte ki a Gubernium elnökévé, amely
tisztségét 1834-ig viselte.5 Bizonyosan a kancelláriai szolgálat során hívta fel magára a
figyelmet, az uralkodó választása azonban egyértelműen Bécshez kapcsolta a negyvenes
éveiben járó arisztokratát. A XVIII. századtól több erdélyi sorstársa vállalta önként és
1
2

3

4

5

„Minden örömöm elegyes volt bánattal”. Csáky Kata levelezése. Szerk. Papp Klára. Debrecen
2006. 408.
Jósika János (1778–1843) fiai: Sámuel (1805–1860), Lajos (1807–1891) és János. A lányok
közül Antóniát és Josephát említi Csáky Rozália gyászjelentése, ők tehát elérték a felnőttkort,
Josepha már hamarabb elhunyt, mint anyja, neki gyermekei lehettek ott a búcsúztatáson,
Druzsina neve pedig egy 1822. június 28-án Bécsből írott levélben szerepelt: „Kis Drusinámat
ölelem.” 1824. november 2-i levelében az utóirat: „Jankót csókolom”. Az EME levéltára a
ROLKmIg-ban. A branyicskai báró Jósika család hitbizományi levéltára (a továbbiakban: Jósika hitb. lt.) 552. sz. Két gyermekük meghalt – Antal 1810-ben hatévesen, Rozália háromévesen 1811-ben –, őket a jezsuita templomba temették. Sas Péter: A kolozsvári piarista (egykori
jezsuita) templom sírfeliratai. Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények 2007. 168.
Papp Klára: Csáky Rozália grófnő cukormanufaktúrájának kezdetei. In: Emlékkönyv Orosz
István 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, ifj. Barta János. Debrecen 2005. 139–153; Uő:
„Esze, kardja s házassága után boldogul az ember”. Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből. Debrecen 2006. 223.
Kazinczy már 1809-ben írt Jósikának, s amikor 1816-ban Erdélyben járt, Branyicskán is megfordult, s a következő véleményt fogalmazta meg rokonának: Teleki „cancellárius nekem azt
beszéllte, hogy jobb fej az egész Erdélyben nincs, mint Jósika János, s igazat mondott”. Később
a hatalomba került Jósikáról már megváltozott a véleménye. Jósika 1804-ben számfeletti táblabíró, 1812-től Hunyad vármegye főispánja, 1816-tól főkormányszéki tanácsos, 1819-től titkos tanácsos, a Főkormányszék alelnöke, majd elnöke lett. Enyedi Sándor: Kazinczy Ferenc és
Jósika János levelezése. ItK 1999. 1–2. sz. 205–210. Csáky Rozália leveleit – amelyek minden
bizonnyal sok új szemponttal gazdagíthatnák a családtörténet eseményeit – 1825-re vonatkozóan még nem sikerült megtalálni a Jósika hitbizományi levéltár iratai között, lehetséges,
hogy a férj korántsem őrizte olyan gondosan felesége leveleit, mint asszonya az övéit.
Jósika a gubernátori tisztség betöltetlenül hagyása mellett lett a Főkormányszék elnöke.
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örömmel a hasonló felelősséget, hiszen az udvar előkelőségeivel kapcsolatot tartó főnemes családja és környezete emelkedésként értékelte a helyzetében beállott változásokat.6
Nem kapott azonban könnyű feladatot, hiszen kortársai közül többen éppen ebben az
időben nyitottak új eszmék felé, neki viszont egy kijelölt irányt kellett tartania, az uralkodó elvárásaihoz kellett igazodnia. Levelei – amelyek közül most az 1825-ben írottakat
vizsgáljuk – talán választ adhatnak a dilemmára, mennyire volt megfelelő, kedvére való
Jósikának a feladat, s megosztotta-e kételyeit, ha voltak, családtagjaival.
Bár az udvari szolgálatban több főnemes választotta a német nyelvűséget, Jósika egész
életében szép magyar nyelvű leveleket írt feleségének, amelyekben minden fontos vagy
az őt érdeklő kérdésről aprólékosan tudósította „Rosalit”. Csáky Rozália ugyanis környezete által is elismerten, sőt irigylésre méltóan szépen beszélt és írt magyarul, de rokonaival németül, franciául is levelezett. 1832-ben a Honderű későbbi szerkesztője, a fiatal
Petrichevich Horváth Lázár dicsérte Bécsből, mennyire meglepte levelének „tiszta, minden salaktól mentes virágzó magyarsága”, s hozzátette: „mindhármunknál jobban ír magyarul (nagy szó!) Erdélynek asszonya, s szégyenben takartuk orczáinkat, porral hintve
bé fejünket – Kazinczy lelke mosolygva lebegett felettünk, s mintha mondta volna: im la
szép példa, kövessétek…”7
A családi levelezés alapján fiaik – az 1810-es években bizonyosan – nagyanyjuknál,
Bethlen Rozáliánál nevelkedtek, a lányok viszont anyjukkal maradtak.8 Az idősebb fiú,
Samu az 1820-as években már Bécsbe került, mert Jósika azt is felrótta anyósának, hogy
„Bécsben sem kísírtem fel”.9 A fiatalabbik, Lajos viszont a kolozsvári lyceumban tett sikeres vizsgát: „Nagy örömmel értettem többektől, hogy Lajos fiam az examenben igen jól
viselte magát…”10
Jósika János két nagyobbik fiával együtt részt vett az 1825. évi pozsonyi országgyűlésen, s részletesen tájékoztatta otthon maradt feleségét a bécsi és pozsonyi társasági életről. Már augusztus közepe az úti előkészületek jegyében zajlott. Jósika ekkor tette meg az
utolsó lépéseket az utazáshoz szükséges pénz előteremtésére, ezért augusztus 12-én öszszesen 3200 forint Kolozsvárra hozatalára kérte a feleségéhez, Rozáliához Buzába küldött
üzenetén keresztül Cseresznyés bírót.11 Tizennyolc éves Lajos fiával a hónap végén indultak útnak, s augusztus 25-én Váradra érkeztek. A helybeliek jól tudták, hogy illik őt megkeresni, mert „az új viceispán tisztjével” megérkezése után azonnal megjelent nála. Már
másnap találkozott Csáky László püspökkel, akivel a család birtokügyeiről folytatott
6

Az erdélyi arisztokrácia bécsi szerepvállalásáról lásd Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság történetéből 1790–1914. Kv. 2004. 9. (ETF 243, a továbbiakban: Egyed 2004.) A kapcsolatépítési
lehetőséget általában az utódok karrierjének egyengetésére használták fel. Anyósa, Bethlen
Rozália kezdeményezésére Jósika is Bécsbe vitette nagyobbik fiát, aki szintén a Kancellárián
teljesített szolgálatot, előbb másodkancellár, majd 1844 novemberétől az Erdélyi Udvari Kancellária vezetője lett.
7 Petrichevich Rozália fiával, Samuval és egy generális fiával, Auréllal olvasta az idézett levelet,
mindhárman „szédülve itták a valóság nectárát”. Jósika hitb. lt. 415. sz. A válaszlevelet 1832.
márc. 13-án Bécsben keltezte. Petrichevich Horváth Lázár szerkesztette a Honderűt, amely
1843. jan. 7-én jelent meg először.
8 Jósika János 1814. jan. 10-i levele szerint a lányok csókolják nagyanyjukat. Jósika hitb. lt. 552.
sz. 1815-ben is a két kislány betegségéről értesítette az éppen Bécsben tartózkodó Bethlen
Rozáliát, megemlítve: a Szebenben időző Haller gróftól úgy hallotta, hogy „nagyságod Bécsből nem olyan szorgalmatos író, mint Erdélyben”. Kolozsvárról december 17-én küldött levél.
9 Jósika Háromszékre indult, de úgy tudta, hogy fiai a nagyanyjuk engedelméből éppen a „bányákat járják”. Jósika hitb. lt. 552. sz. Keltezés nélküli levél.
10 Uo. 1824. aug. 29. Branyicskán keltezett levél. Jósika Samu már az 1834. évi kolozsvári országgyűlésen a konzervatívok vezére volt, öccse, Lajos dobokai főispán pedig 1846-ban került a
kormánypárt élére. Egyed 2004. 35, 40.
11 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika János levele Csáky Rozáliának, 1825. aug. 12.
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hosszas megbeszélést. Némi megnyugvással úgy észlelte, hogy rokona meglehetősen tájékozatlan, „ha akarunk, csak Bujánoviccsal lehet valamit igazítani, mert az egész pereket
csak úgy érti, mint én a chinai nyelvet”.12 Volt némi reménye arra, hogy Pozsonyban
Bujanovics is ott lesz, s a famíliából is többekkel lehet majd szót érteni.
Pesten megismerkedett Esterházy herceggel is, akiről nem tudta megállapítani, menynyire „szent ember, de gyönyörű társasági ember, és szép tudományos, azt látom”. Kapott
tőle egy szépen bekötött könyvet „testi és lelki curákról”, amit Rozáliának ígért, akinek
azt is jó hírül adta, hogy – hasonlóan feleségéhez – a herceget is érdekli a botanika.13
Pestről kedd délután indultak, s már szerda este kilenc óra tájban bécsi szállásukra
értek.14 Jósika azonnal nagyobbik fiáért, Samuért küldetett, aki bár éppen „teatrumban
lévén”, azonnal hozzájuk sietett, nagy örömmel üdvözölte őket: „egy fertály óránál tovább
hol engemet s hol az öccsét csókolta”. Ezt az őszinte ragaszkodást apja nagyra értékelte, s
azonnal be is számolt róla az anyjának: „Képzelheted, hogy nékem is jól esett…”
Bécsi szállásuk, a „szép nagy és két parányi szoba” ára nem volt kevés, egy napra hét
forint, de annak tulajdonították, hogy a koronázás iránti érdeklődés miatt drágultak az
árak. Szekeret sem tudott Jósika 350 forintnál olcsóbban kapni, pedig, ahogyan bevallotta, „a nélkül nem lehetek”. A szállás végül teljesen megfelelt a báró elvárásainak, mert
egyedül foglalta el, kisebbik fiának, Lajosnak ugyanis – a testvérek kérésének eleget téve
– megengedte, hogy Samuhoz költözzön.
Úgy tervezte, hogy bécsi napjait fontos találkozások és megbeszélések töltik majd ki.
Nála is többen megjelentek, így gróf Kornis, Brukenthal, Miske, de Csáky „Ticsy” is
„hosszasan (volt) nálam”.15 Már érkezése másnapján meglátogatta a főkamarást, mivel
azonban nem találta otthon, csak egy levelet hagyott nála. Fiaival, Samuval és Lajossal
együtt Teleki Sámuelt is felkereste.16 Készült Metternichhez, Zichy grófhoz, Nádasdyhoz
is.17 Korniséknál – akik első látogatásakor éppen asztalnál ültek, s „magyar káposztát
ettek” – fiaival együtt többször látták vendégül.18
12 Uo. Jósika János 1825. aug. 26-án és 28-án írott levele. Csáky László gróf (Kluknó, Szepes vm.,
1761. nov. 11.–Szepes, 1828. jan. 20.) fölszentelt tinnini püspök, 1792-ben váradi kanonok,
1794-ben középszolnoki főesperes, 1810-ben előbb váradi segédpüspök, majd 1812-től nagyprépost volt, s ezt követően 1814-től kapta meg püspöki kinevezését. A horvátországi címzetes püspökség a kalocsai érsekséghez tartozott, Csáky utóda 1830-tól Jordánszky Elek lett.
Magyar Katolikus Lexikon. II. 333. Jósika értékítéletét nem egészen támasztották alá a birtok
igazgatásával kapcsolatos iratok, hiszen éppen Csáky László volt az, aki minden részletkérdésnek utánanézett, s tisztjeit is nagyon pontosan ellenőrizte. Feltételezhető, hogy sikeresen félrevezette rokonát.
13 Feltehetően Esterházy Miklós herceg (1765–1833), a művészetek pártfogója.
14 Uo. Az aug. 29-i érkezésről és az első bécsi napokról szól a szept. 1-i levél.
15 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika 1825. szept. 1-i levele Bécsből. Kornis János erdélyi főkormányszéki tanácsos, belső titkos tanácsos (megh. 1840); Brukenthal József (1781–1859) erdélyi
tartományi főbiztos, kormányszéki tanácsos; Miske József (megh. 1855) az erdélyi Kincstartóság elnöke; Csáky Károly (1783–1846) szepesi főispán.
16 Uo. Jósika 1825. szept. 20-i, Pozsonyban kelt levele. Teleki Sámuel gróf (1792–1857).
17 Clemens von Metternich herceg (1773–1859) 1821-től államkancellár; id. Zichy Károly gróf
(1779–1826) a bécsi Udvari Kamara elnöke, 1808-tól állam- és konferencia miniszter; Nádasdy
Ferenc gróf (1783–1851) váci püspök.
18 A káposztás húst Erdélyben régen ismerték. A bánffyhunyadi szabók céhlevelében már 1622ben a mesterasztal étkei közé sorolták. A céhes élet Erdélyben. Szerk. Kovách Géza, Binder Pál.
Buk. 1981. 190. Tótfalusi Kis Miklós a század végén már kolozsvárinak nevezi ételét („Káposzta kolozsvári módon”). A XVIII. században hasonló leírásokkal találkozhatunk (pl. Csinálossi
receptjében). Kornis Jánoson kívül (lásd 14. jegyzet) Kornis Mihály gróf (1796–1835), Kornis
Ignác és Teleki Anna fia, aki 1821 végétől az erdélyi kancellária fogalmazója, majd 1823-tól
kormányszéki titkár lett. Kővári László: Erdély nevezetesebb családai. Kv. 1854. 162.
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Az első napokban még bízott abban, hogy hamarosan tiszteletét teheti az uralkodónál. Az udvar azonban nem különösebben értékelte Jósika igyekezetét, legalábbis olyan
mértékben megvárakoztatta, ami erdélyi viszonyok között magas rangjának semmiképpen nem felelt meg. Szeptember elseji levelében kimerítő részletességgel tudósította feleségét az izgalmakról: „11 az óra, s úgy várom felöltözve, de nem gondolom, hogy ma
mehessek, hihető, máskorra parancsol urunk, vagy talán délutánra még ma, azért is nem
mehetek ma ki a házból…” A főkormányszéki elnök kudarcélményét csak növelhette,
hogy tudomására hozták: vannak „a császárnál […] már nevek, akiket maga elejében
bocsát”.
Szeptember 13-i leveléből már némi bosszúság érezhető, amiért semmit sem lehet a
fővárosban végezni: „bár ne most, hanem a Diéta után jöttem volna fel, mert itten minden ember úgy el van foglalva a Diétával, hogy az ember nem haladhat […], még a császárnéhoz sem mehettem audienciára…”19 Az országgyűlési előkészületek leírásakor
utalt arra, hogy az uralkodó család már elutazott a nyári rezidenciára, Schlosshofba,
ahonnan majd díszes menetben mennek a koronázó városba, az udvar tagjai viszont
csütörtökön utaznak át Pozsonyba. Jósika sajnálta, hogy ha a koronázásra megy a templomba, nem láthatja a királyi pár bevonulását, s azt tervezte: „szombaton reggel én is lemegyek… és az Einzugot megnézvén, visszajövünk, és 23 vagy 24-én megyünk le aztán”.
Már Bécsbe érkezése előtt hírt kapott, hogy Esterházy József20 Pozsonyban igen jó
szálláshelyet talált neki, ami a nagytemplommal szemben „igen szép helyt vagyon”, de
kevesebb – csak két – szobát kap, ezért – mivel a nevezetes eseményre felutazott Rozália
testvére, Csáky József is – eleve úgy tervezte, hogy a fiai vele laknak majd.21 Jósika már
szeptember 11-én örömmel üdvözölte rokonát Bécsben: „Pepi tegnapelőtt felérkezett,
örvendettem, hogy láttam, hát még, hogy nekem jó hírt hozott. Holnap megyen le Pozsonyban.”22 Fiait azért küldte gondolkodás nélkül nagybátyjukhoz, mert egyébként is
fennállt a lehetőség, hogy annak költségeit neki kell fizetnie. Felesége köztudottan nagylábon élő testvérének ugyanis „pénzét által adtam neki, bizony jól esett szegénynek, ha
megszorul, kifizetem én, de előre nem mondom, mert ösméred őtet…” A szállásnál nagyobb gondot okozott Jósikának a lovak elhelyezése, mert egyelőre nem talált istállót,
pedig nagy szüksége volt rájuk, mivel – ahogyan maga vallotta meg – „gyalog gálában
nem járhatok”.23
I. Ferenc negyedik feleségének, a bajor Karolina Augusztának koronázására Jósika
végül mégis hamarabb, szeptember 22-én indult Bécsből, s egy hainburgi szállás után
érkezett a koronázó városba.24 Előbb József főhercegnél, a nádornál járt, majd részt vett a

19 Uo. Jósika János 1825. szept. 13-án Bécsből küldött levele.
20 Esterházy József (1760–1830) gróf Esterházy Imre lovassági tábornok és gróf Traun Anna
Mária fia, Zemplén megye főispánja s a magyar királyi udvari kancelláriánál referendárius
volt.
21 Uo. és a szept. 16-i levél.
22 Uo. szept. 13-i levél.
23 Uo. szept. 16-i levél.
24 Uo. Jósika 1825. szept. 26-án Pozsonyból írott levele. A pozsonyi dóm 1563–1830 között a
királykoronázások színhelye lett, s ezzel az ország és az uralkodó legfontosabb ceremóniái is a
városhoz kapcsolódtak. Tizenegy Habsburg-uralkodót koronáztak a Szent Márton-dómban
magyar királlyá, valamint nyolc feleséget királynévá. I. Ferenc (1792–1835) nem Pozsonyban,
hanem Budán, a Ferenc-rendi templomban koronáztatta meg magát, harmadik feleségét, Mária Ludovikát és a negyediket, a bajor Karolina Augusztát azonban Pozsonyban koronázták. A
fiatalasszonynak ez már a második házassága volt. 1808–1814 között I. Vilmos württembergi
uralkodó felesége volt, mivel azonban nem élt együtt férjével, a pápa érvénytelenítette a házas-
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„sessióban, amely szinte négy órát tartott”. Ebéd után látogatást tett az országbírónál, a
kamaraelnöknél, a prímásnál, majd 24-én további jelentős személyeknél járt.25
Jósika valószínűleg jól ismerte a magyar királynéi koronázásra Pozsonyba érkező Karolina Augusztát. I. Ferenc ugyanis már negyedik feleségével együtt tett 1817 augusztusában Kolozsvárott látogatást, ahol az erdélyi arisztokrácia jeles képviselői között minden bizonnyal vele és családjával is találkozott.26

Kolozsvár főtere a XIX. század első felében
A szeptember 25-i koronázásra az öreg Nádasdy grófot helyettesítő Esterházytól kaptak ugyan belépőket a templomba, de csak azért jutott nekik jó hely, mert „jókor – reggel
hatkor – mentünk”. A levél rosszallása valószínűleg arra vonatkozott, hogy nem a páholyokban, hanem a koronázó templomban erre az alkalomra készített lépcsőzetes emelvényre tudtak helyet foglalni maguknak, s mivel egyesek felálltak a székekre, a kedvező
hely ellenére sem láttak mindent, ami miatt a mellettük álló Hohenlohe igen zsémbelt.27
A Szent Márton-dómban történt eseményekről szűkszavúan csak azt írta feleségének,
hogy reggel kilenckor érkezett meg az udvar, s tizenkettőig tartott a szertartás. Ezt követően nézték meg a császári ebédet, majd elmentek a „statusok ebédgyére egy Salába, 800
ságot. 1816-ban lett I. Ferenc császár felesége. Štefan Holčik: Pozsonyi koronázási ünnepségek
1563–1830. Bratislava 2005. 56.
25 Az esztergomi érsek 1819 óta Rudnay Sándor korábbi erdélyi püspök volt.
26 A királyi pár látogatására 1817. aug. 18–27. között került sor, amely alatt Karolina Auguszta
adományt tett a kolozsvári kórház számára. Az udvar engedélyével 1820-ban az országos kórház felvette a császárné nevét. Gaal György: Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. In:
Kolozsvár ezer éve. Kv. 2001. 389.
27 A XVIII. századtól készítettek páholyokat, illetve ácsoltattak időleges emelvényeket a templomhajóban, amelyeket az ünnepségek után lebontattak. Holčik: i. m. 69. Hohenlohe LajosAlajos (1765–1829) tábornagy, 1807-ben Galícia helytartója, 1823-tól marsall lett.
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emberre volt terítve az asztal”. Jósika két Zichy gróf, a kamaraelnök, Zichy Károly és a
bihari főispán, Zichy Ferenc között kapott helyet. A hangulat ünnepélyességét jellemezve
újságolta el Rozáliának, hogy az ebéd közepén megjelent közöttük „a császár és császárné az egész udvarral edgyütt, az asztalok között elsétálván… rettentő vivát kiáltás volt.”
Az országgyűlésre érkezett nemesség uralkodó iránti rajongása kétségtelen jeleként értékelte, hogy „Felséges urunk is ahol csak mutattya magát, ezer öröm kiáltással fogadtatik”.
A királyi pár koronázási menetét, a bevonulást Jósika ablakából nézte végig két erdélyi
asszonyság, Dégenfeldné és Aporné is,28 fiai viszont a ceremónián is jelen voltak.29
Az országgyűlésekre érkezők szabad idejükben általában szórakoztak, hajóztak a Dunán, lovagoltak, a közeli hévizes fürdőt vagy Stubnyát, Pöstyént és a többi közeli fürdőhelyet látogatták. A főurak egymást ebéden látták vendégül, lóversenyen, céllövészeten
vettek részt, céduláskockáztak, komédiákat és színházi előadásokat látogattak vagy kirándultak a közeli Bécsbe. A korabeli leírások szerint a feleségek, de politikus férjeik is
előszeretettel látogatták végig a városi boltokat, kézműveseket. Jósika levelei hasonló időtöltésről tanúskodnak. Bár már a koronázás másnapján, 26-án is részt vett a diétán, meghívást kapott a déli pompás prímási ebédre is, a városháza mellett álló érseki palotába.
Ezen az ünnepi, díszes étkezésen sokan vettek részt, „hetven emberre volt nagy asztal”.30
Csáky Józseffel, Rozália testvérével is többször találkozott, együtt nézték meg az
„illuminátiókat” is. A teátrumot, amelynek a Redut adott otthont, azonban nem látogatta.31 Szeptember 27-ére udvari bálba volt hivatalos, de aznap várta Cziráky Antal is ebédre.32 Cziráky, a Magyar Kamara alelnöke közvetlen munkatársa volt Jósikának. Amikor
az erdélyi úrbéri bizottság elnöki tisztét megkapta, Cziráky lett az udvar által Erdélybe
kiküldött biztos, aki a munkálatok érdemi részét elvégezte.33
28 Degenfeld Imre gróf felesége, Beck Paula. Aporné feltehetően Apor Lázárnéval azonos, akinek
birtokai az 1820-as összeírás szerint Belső-Szolnok vármegyében a Csáky-birtokok mellett
találhatóak. MOL, F 52, Conscriptio Czirákyana. 63. köt. Apor Lázár kancellár lett egy évvel
később, 1826-ban a fiatal Mikó Imre ajánlója Jósikához, aki azzal a lépésével, hogy december
elsejével kinevezte a Guberniumhoz számfeletti írnoknak, az Erdélyi Múzeum-Egyesület későbbi megalapítóját elindította hivatali karrierje útján. Mikó páyafutásáról részletesen l. Egyed
Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. Debrecen 2005. 33–49.
29 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika szept. 26-i levele. Fiai este a Redutba mentek, de ő derékfájását
kúrálta.
30 Uo. Jósika 1825. szept. 28-i levele.
31 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika 1825. szept. 28-i levele. A mai pozsonyi „Komenský teret 1879-ig
Vigadó térnek nevezték, 1879-ben lett belőle Csáky tér. Névadója, Csáky György létesítette
1776-ban a mai színház helyén egykor állt régi színházat és a régi redutépületet.” Mayer Judit:
Magyarosan magyarul. Dunaszerdahely 2003. 47. Mayer úgy tudja, hogy a „Vigadó” elnevezést a pesti Redut 1832. évi építésekor adták a magyar nyelvújítók az épületnek. Kolozsvárt is
volt táncterem, a város által visszakapott régi Fehér Ló fogadóhoz, „a Bel-Monostor utcai régi
fogadóhoz a XIX. században hozzáépült »táncszála«, a Redut”. Kovács Kiss Gyöngy: Burgerbálok, nobelbálok. Bálozás Kolozsváron a bécsi kongresszust követő években (1815–1820).
Korunk 2008. 12. sz. 83. Ez az épület lett az 1842. évi erdélyi országgyűlés helyszíne, amelynek
átalakításához Jósika János királyi megbízott 1000 forintot kapott a kincstártól. Szathmári Pap
Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka 1842. Közzéteszi Murádin Jenő. Bp. 2008. 29.
32 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika 1825. szept. 28-i levele, amelyből kiderül, hogy Czirákynál már
kétszer ebédelt, valamint szept. 26-i levele.
33 I. Ferenc az 1817. évi erdélyi utazása után, az ottani tapasztalatok nyomán határozta el az úrbéri rendezés ügyének felkarolását, amit sem az öreg Bánffy György gubernátor, sem az erdélyi rendek többsége nem támogatott. Az 1820-ban a magyarországi úrbérrendezés mintájára
készített úrbéri felmérést Cziráky-féle összeírásnak is nevezik, az utókor tehát a királyi biztos
szerepét tartja annak létrejöttében meghatározónak. Trócsányi Zsolt: Átváltás a reformkorra.
In: ET 1138. Legutóbbi feldolgozása Kolozs megyére: Kolozs vármegyei parasztvallomások
1820-ból. Közzéteszi Takács Péter. Debrecen 2006. (Források Erdély történetéhez 6/B).
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Az audienciát – amelyre szeptember 27-én került sor – Jósika végül mégis kieszközölte magának: „Felséges Urunk oly kegyes volt, hogy parancsolt […] 12 órakor a maga
kabinetjában lábaihoz bocsát…”34 Azt nem lehet a levelekből megtudni, miért volt olyan
fontos számára ez a kihallgatás. Feleségének is csak azt írta a jó erdélyi szokás szerint
császárinak nevezett audienciáról, hogy személyesen számol majd be annak eredményéről. Annyit jegyzett csak meg szeptember 20-i levelében, hogy a császárné szavaiból –
amit másoknak mondott – arra következtet, néhány nap múlva talán egy „nagyúri aszszonysághoz is gratulálhatok néked”.35
Szeptember 29-én József főhercegnél ebédelt, tehát minden lehetőséget igyekezett
kihasználni a számára hasznos megbeszélésekre. Az országgyűlés első napjainak tárgyalásaiban azonban vagy semmi említésre méltót nem talált, vagy nem kívánta azt feleségével megosztani, mert Rozáliának egyáltalán nem írt róla.36 Arról viszont nagy megelégedéssel szólt, hogy Kornis dicsérte Samut, s ő maga is úgy látta, „még eddig egész örömünk lehet, igen jó fiú, moralitása jó, szorgalmasan dolgozik, mindenki szereti…” Apai
gondoskodással költött rá, amikor még Bécsben vett neki egy övet, megjavíttatta a köntösét, s egy négyszáz forintot érő libériával is megajándékozta.37 Lajos fiát viszont még
csak szép reményekre jogosító diáknak tartotta, egy évvel később is azt üzente neki feleségén keresztül: most tanuljon, „végezvén oskoláit, azután lovagolhat eleget”.38
A pozsonyi ceremónia pompája ellenére Jósika unalmáról panaszkodott, s a koronázás után csak a királyi kihallgatás lehetőségének elhúzódásával magyarázta feleségének
további maradását, egyébként utazna haza Branyicskára. A levelezésből egyértelműen
kiderült, hogy még a bécsi út tervezésekor komoly nézeteltérés támadt közöttük Rozália
esetleges utazásával kapcsolatban, amit az asszony szeptember 6-án és 8-án szóvá is tett.
Bár végül egészsége féltésével és a sok költséggel indokolta otthon maradását, szemére
vetette férjének, hogy valójában ő nem akarta jövetelét. Jósika jól látta, kevés az esély,
hogy elhatározásán változtasson, mégis testvére érkezésekor odavetette neki: „vélle is,
kedves jó Rosalim, feljöhettél volna, ha akartál volna”, bár ezután több levelében kérlelte,
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Czirákyt az uralkodó 1825. szept. 2-án Fejér vármegye főispánjává nevezte ki, de ő az országgyűlés tárgyalásait olyan fontosnak tartotta, hogy csak 1827-ben iktatta be magát Székesfehérváron.
Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika szept. 25-i levele.
Uo. szept. 20-i levél. Lehetséges, hogy a csillagkeresztes udvari palotahölggyé tételről volt szó.
A női csillagkereszt osztrák rendet 1668-ban III. Ferdinánd özvegye, Eleonóra alapította, de
IX. Kelemen pápa és Lipót császár is megerősítette. Jelmondata a Salus et gloria (üdv és dicsőség) volt, az erényes életet és a jótékony cselekedeteket ismerte el, és várta el az uralkodó
azoktól a főnemesi hölgyektől, akik apjuk ágán nyolc, anyjuk ágán legalább négy nemesi őst
voltak képesek kimutatni. A rend védnökasszonya általában a császárné volt, jelvényét, egy
kék zománcos, korona nélküli fekete császári sassal díszített aranykeresztet, a szív fölött viselték. Már Bercsényi felesége, a magyarországi ághoz tartozó Csáky Krisztina is megkapta, s
Csáky Rozália anyja úgyszintén. A kolozsvári egykori jezsuita, később piarista templomban
található sírköve alapján Jósika János felesége is „császárné királyné őfelsége csillagkeresztes
és palotás hölgye” volt. Sas: i. m. 172.
Csákytól eltérően Kazinczy már a követek megválasztásának módját is a „szabadság” elfojtásának értékelte. Cserey Miklóshoz küldött 1825. szept. 2-i levelében írta le véleményét az uralkodói döntés, azaz a „kiáltozás által esni szokott voksolás” megtiltásáról és a golyóbisok behozásáról: „Soha oly factiók nem voltak, mint azolta: vásárolják a voksokat, és itatják az alacsony
sorsú nemességet.” Kazinczy Ferenc Válogatott művei. II. Szerk. Szauder József. Bp. 1960. 555.
Széchenyi is bőségesen megemlékezett az országgyűlés vitáiról, nem kímélve főnemesi és nemesi kortársait kicsinyességük vagy korlátozottságuk, időnként műveletlenségük miatt. Széchenyi István: Napló. Szerk. Viszota Gyula. Bp. 1978. 392–515.
Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika szept. 6-i levele. A köntös és az öv 6–700 forintba került.
Uo. 1826. júliusi levél.

265

EME

EME

Papp Klára

Báró Jósika János
főkormányszéki elnök
(1778–1843), 1841-től
királyi megbízott,
Csáky Rozália férje39

Báró Jósika Sámuel
(1805–1860)
1846–1848 között
udvari kancellár

Báró Jósika Lajos
(1807–1891)
Torda vármegye főispánja

utazzon utána.39 Mindegyik esetben hangsúlyozta azonban, hogy hagyja otthon a lányait,
s jöjjön gyorsan Pozsonyba, bár maga is utalt rá, hogy az utat „semmiképpen nem akartad”.40 Jósika nyilvánvalóan nem tartotta volna szerencsésnek a tizenéves lányokat Pozsonyba vinni, lehetséges viszont, hogy felesége éppen ezért választotta a távolmaradást.41
Egy későbbi levélben Jósika utalt rá, hogy Rozália nem kedvelte a túlzott felhajtást, otthon maradásának ezért ez is egyik magyarázata lehet.
Felesége betegségéről szeptember 19-i válaszleveléből értesülünk, ami „a legnagyobb
nyughatatlanságot okozta nálam”. A hírrel csaknem egyidejűleg anyósa, Bethlen Rozália
viszont még felesége Bécsbe készüléséről értesítette. Jósika – saját bevallása szerint – kétségbe esett az ellentmondás miatt, hiszen ha az asszony szeptember 20-án elindult volna,
akármilyen lassan halad, már meg kellett volna érkeznie, ezért küldte neki szeptember
25-én aggódó sorait, s már a hazautazásról gondolkodott.42 Tervei szerint október elején
elszabadulhatna Pozsonyból, ahol az illendőség miatt még néhány napig maradnia kell,
hazafelé Esztergom felé utazna, majd Pesten Bujanovics Lukáccsal, a felvidéki Csáky-ág
megbízottjával folytatna egy-két napig megbeszélést, s akkor már a hónap közepén
Branyicskán lehetne.43 A szeptember 28-i levél a tervekben némi változást mutat, hiszen
Samu rávette az apját, hogy vigye vissza Bécsbe.44

39 A kolozsvári főtér, valamint Jósika János és két fia, Samu és Lajos arcképének kőnyomatos
grafikáját újabban kiadta Murádin: i. m. 46–47. (János), 68–69. (Lajos), 86–87. (Samu).
40 Uo. 1826. szept. 13-i, 16-i és 20-i levelek.
41 Uo. 1826-ban és 1827-ben Csáky Rozália férje nélkül kétszer is felutazott Bécsbe.
42 Anyósa, Bethlen Rozália levelére azonnal fogadott még két szobát, hogy legyen jó szállása feleségének. Uo. Jósika szept. 20-án kelt levele. Csáky Rozáliának írta: „Bár, fiam, jöhetnél fel
Pozsonyban, gondolhatod, hogy nyitott karommal ölelnélek, szívemből.”
43 Bujanovics a felvidéki ág teljhatalmú megbízottja volt, aki az uradalmak irányításán túl a birtokügyekkel is foglalkozott. Nagyméretű olajképe a lőcsei történeti múzeumban látható.
44 Jósika hitb. lt. 415. sz. Jósika 1825. szept. 28-i levele. „Samu reám esett, hogy vigyem vissza
Bécsbe és érte én megcselekszem, hétfőn felviszem, csak Lajossal és vélle marad. Kedden ott
mulatok, s szerdán, ha Isten segít, indulok…”
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Jósika a bécsi és pozsonyi utazás alkalmával igyekezett teljesíteni felesége kívánságait.
Egy bizonyos Rotingernével Bécsben azért beszélt többször is, mert az asszony német
szakácsot ajánlott nekik, ám az kevesellte az ajánlott fizetséget. Az ötszáz forintos évi fizetés nem volt csekély, annál többet pedig nem akartak ígérni, „mert Nemes Ádám egy
igen jó bécsi szakácsnak többet nem fizetett”. Jósika eléggé konzervatív módon vélekedett felesége elképzeléséről, hiszen német szakácsot már évtizedekkel korábban Rozália
nagyanyja, Csáky Kata is tartott Kolozsvárt, mégis bevallotta: „Én, amit kérsz, teljesítem,
de megvallom, félek a bécsi cselédtől.”45
Jósika a maga önző módján szerette és értékelte is a feleségét. Bár a pozsonyi országgyűlés és a koronázás miatt a neve napján otthon hagyta, köszöntésképpen azt üzente
neki: „Én itten kértem a jó Istent hasznos életedért, hogy tartson meg nálam s gyermekeimnek, amiért minden nap könyörgök.”46 1826-ban egy fürdőkúra gyötrődései közepette
vallotta meg neki gondolatait, egyúttal fel is mentve magát bármiféle lelkiismeretfurdalás
alól: „Az Isten álgyon meg érette, fiam, ha huszonnégy esztendeje sorsoddal meg vagy
elégedve. Tiszta a lelkem, hogy javadnál néked s gyermekeimnek nem akartam egyebet.
Ha az eszközökben hibáztam, nem az akarat, az emberi gyarlóság volt az oka. A jó Isten
tudgya, meddig lészünk edgyütt, de a sírba is ezt a vigasztalást viszem, s bár ezzel érdemelhessek jó cselekedetet többeket.”
Jósika János 1825-ből fennmaradt levelei egyértelműen igazolják, hogy a főkormányszéki elnök saját családi ügyeinek intézésére és protokolláris látogatásra használta fel az
uralkodó által összehívott pozsonyi országgyűlés első napjait. A magyar rendek sérelmei
nem különösebben érdekelték, csak a koronázás és a ceremóniához kapcsolódó találkozások, megbeszélések lehetősége foglalkoztatta. Leveleiből kirajzolódnak az országgyűlést kísérő rendezvények, bár a Dunán épített, szétnyitható Karolina hajóhídról és az irgalmasok kolostora előtt felállított díszkútról nem emlékezett meg.47 A királyi audiencia
létrejöttének körülményei arra a sajátos viszonyra is rámutatnak, amelyet az uralkodó az
erdélyiekkel kapcsolatban kialakított. A két országrész megítélésében meglévő különbség is magyarázza, miért várakoztatták a legtekintélyesebb, ráadásul egyértelműen aulikus, hivatali teendőit az udvar elvárásainak megfelelően intéző erdélyi főnemest több
héten keresztül, miközben a magyar rendek ismét országgyűlésre készültek. Ilyen körülmények között az egyéni érdekek képviselete lehetett az előrehaladás egyik útja, amit a
hagyományokat tisztelő Jósika – két fia karrierjének egyengetésével s felesége udvari dámává emelésével – sikeresen meg is valósított. Jó gyakorlati érzékkel használt tehát ki
minden kínálkozó lehetőséget, de a számára is nehézségeket okozó körülményeken változtatni nem akart – talán nem is tudott.48

45
46
47
48

Uo. szept. 16-i levél. Nemes Ádám az erdélyi Gubernium idős tanácsosa volt.
Uo. Ugyanakkor írta feleségének, hogy Bécsben a kért fehér köntöst is megvette neki.
Holčik: i. m. 58.
Egészen más utat követett pl. Wesselényi, aki a változtatások, reformok útját kereste, s az erdélyi országgyűlések mellett – magyarországi birtokai alapján – a magyar rendi szereplések lehetőségeit is kihasználta.
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Strategii matrimoniale în societatea rurală românească
din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea1

E

ste notoriu faptul că în societăţile agricole tradiţionale, cum este și cea a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, condiţiile legale și morale ale căsătoriei, voinţa liberă și dragostea, impuse juridic de biserică și stat, sunt foarte adesea substituite, dacă nu, poate, chiar surclasate, de consideraţiile prozaice ale vieţii: că motivaţiile
raţionale primează, în general, asupra atracţiei personale, că economicul precumpănește
asupra biologicului, socialul asupra afectivului. Nici nu ar putea fi altfel, câtă vreme încheierea unei căsătorii însemna în cele mai multe cazuri în această vreme întemeierea
unei noi gospodării, care să poată asigura traiul noului cuplu, câtă vreme mariajul era
principala cale de transmitere a patrimoniului familial de la o generaţie la alta, câtă vreme noile căsnicii vor fi tot atâtea unităţi impozabile. Tot astfel cum înainte de revoluţia
de la 1848 ele fuseseră tot atâtea entităţi prestatoare de servicii pe seama stăpânului feudal, al cărui interes economic grevează asupra constituirii lor.2
Este, de asemenea, bine cunoscut că oricât de mult a fost proclamată căsătoria ca un
act strict individual și liber, în realitatea dură a vieţii familia primează asupra individului,
voinţa părinţilor și cu deosebire autoritatea de necontestat a tatălui, capul suveran al familiei, este prioritară, acceptând sau încălcând opţiunile personale ale fiilor săi, dar cel
mai frecvent pe cea a fiicelor sale. Ca atare, căsătoria a fost în foarte multe cazuri, un
aranjament, ca să nu spunem o afacere de familie, în cadrul căreia tinerii miri sunt, fie
participanţi consensuali, fie victime ale părinţilor.
Participanţi consensuali, fiindcă din punct de vedere social ei sunt predestinaţi, după
expresia atât de cunoscută a lui Alain Girard, unei anumite căsătorii,3 știu de mici că
există bariere sociale insurmontabile care delimitează irevocabil marja opţiunilor lor și
că starea materială și poziţia onorifică a familiei lor sunt cele care trebuie să le ghideze
alegerea maritală. Ceea ce înseamnă, la fel ca pretutindeni, bogat cu bogat, sărac cu sărac,
nobil cu nobil, în cazul acelor numeroase familii de mărunţi nobili-ţărani români, nobiles unius sessionis, pe cât de slab înzestraţi material și cultural pe atât de mândri de statutul lor juridic privilegiat.
Victime, în general supuse, fiindcă ei nu au nici un fel de autonomie materială, depind total de ceea ce primesc de la părinţi, fiindcă, conform legislaţiei în vigoare, căsăto1

2

3

Această comunicare a fost prezentată la simpozionul internaţional de demografie istorică
„Schimbări demografice în epoca industrializării (1750–1918). Exemplul Monarhiei Habsburgice”, care a avut loc în 16–20 octombrie 2008 la Cluj-Napoca sub egida Universităţii „Babeș-Bolyai” și a apărut în limba engleză în Transylvanian Review, XVIII (2009), Supplement
No. 1, p. 185–194.
Nu există pentru Transilvania studii în această privinţă, dar se știe că opoziţia nobililor faţă de
împărţirea repetată a pământului folosit de ţărani – ceea ce putea să se traducă prin prestarea
muncii numai cu braţele și nu cu animalele – a influenţat asupra căsătoriei acestora în alte
sate, atunci când erau unici moștenitori.
Alain Girard: Alegerea soţului – fenomen social. În: Sociologia franceză contemporană. Teorie.
Metodologie. Tehnici. Ramuri. Antologie de Ion Aluaș și Ion Drăgan. Buc., 1971, p. 670–684.
Traducerea din: Idem, Le choix du conjoint. Une enquête psichosociologique en France. Travaux et documents. Cahier nr. 44. Paris 1964. p. 187–192; 195–201; Idem: Les strategies matrimoniales dans le système de reproduction. Annales XXVII (1972). nr. 4–5. p. 1105–1125;
Idem: Les choix du conjoint. Paris 1981.
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ria nu este validă fără acordul acestora, fiindcă mentalitatea ţărănească fatalistă își spune
mereu cuvântul. Victime, câteodată totuși revoltate, cum o dovedesc procesele de divorţ,
fuga cu alesul inimii, concubinajul.
Cât despre părinţi, doritori întotdeauna să asigure un start cât mai bun în viaţă copiilor lor, să-i promoveze social, să-i vadă cât mai curând așezaţi la casele lor sau intraţi, ca
gineri sau nurori, într-o familie sigură, aceștia subordonează, de regulă, dragostea – privită ca ceva care trece repede – securităţii materiale, subsumează interesul imediat al
odraslelor lor unuia de perspectivă, prezumează că obișnuinţa poate înlocui sentimentul.
În același timp ei trebuie să aibă în vedere nu numai pe copilul care își ia zborul, ci și pe
fraţii și surorile lui, cel mai adesea numeroși, care rămân acasă.
Pe acest fundal general prezentăm câteva constatări cu caracter empiric privind modul în care se constituie cuplurile în mediul ţărănesc românesc din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea, care sunt caracteristicile sociale ale căsătoriilor și recăsătoriilor,
cum au fost influenţate acestea de marile schimbări care au loc în acest timp. Cu un cuvânt, cine cu cine se căsătorește, ce stă uneori în spatele acelui ’da’ pe care mirii trebuie să
îl rostească mai întâi în casa preotului, în prezenţa martorilor, cu prilejul logodnei, iar
apoi în biserică, în prezenţa întregii comunităţi, cu prilejul cununiei.
Baza documentară a acestei abordări o constituie, pe de o parte un set de 73 de procese divorţiale păstrate în arhiva Episcopiei greco-catolice a Gherlei pentru anii 1850–
1855,4 pe de altă parte actele aceluiași for privind dispensele de rudenie pentru căsătorie,
acestea de ordinul sutelor în deceniile de la mijlocul veacului. Și unele și altele sunt mărturii părtinitoare, subiective, nemijlocit interesate, de natură să impună drastice rezerve.
Cele dintâi exagerează realitatea, în cazul acesta constrângerea morală sau fizică a părinţilor, în scopul obţinerii divorţului, acordat de biserică atunci când aceasta poate fi dovedită. Tocmai de aceea survin uneori accente de un dramatism insolit, cu atât mai suspecte cu cât se încadrează unei anumite stereotipii. Celelalte, dimpotrivă, caută să mascheze
realitatea, caută să ascundă intervenţia părinţilor în încheierea căsătoriei, pentru obţinerea aprobării ei din partea forurilor eclesiastice. Se procedează însă de foarte multe ori cu
o stângăcie care face adevărul chiar mai epatant. Este suficient să menţionăm faptul,
stereotipic, că în enumerarea motivelor pentru care se cere dispensa, atracţia personală a
celor în cauză sau pericolul ca aceștia să nu mai aștepte benedicţiunea bisericii, sunt înscrise pe ultimele locuri, după ce se vorbește despre pământuri, case, animale, nobilitate,
vecinătate, etc. Ambele surse informative cuprind, cu toate acestea, documente relevante
în care se confruntă puncte de vedere diferite, în care viaţa irumpe în manifestările ei cele
mai directe și mai neașteptate, în care vocea oamenilor satelor răbufnește plină de semnificaţii, chiar dacă este vorba de situaţii-limită. Voluminoasele dosare ale proceselor de
divorţ, spre exemplu, cutremurătoare într-adevăr pentru suferinţele omenești pe care ele
le dezvăluie, cuprind piese precum: plângerea reclamantului, cel mai des a reclamantei,
actul de răspuns al pârâtului, depoziţiile martorilor unuia și a celuilalt – uneori în număr
de până la 20 și întotdeauna puși în prealabil să jure – contractul de căsătorie, apărarea
preotului învinuit de a fi efectuat o căsătorie silită, depoziţiile nașilor și ale părinţilor,
diferite adeverinţe și certificate medicale, dovezi privind tentativele prealabile, obligatorii, de împăcare a consorţilor, pledoariile avocaţilor acestora, rechizitorul apărătorului
din oficiu al instituţiei, acel defensor matrimonii, sentinţa completului de judecată, trimiterea la forurile civile pentru probleme legate de avere, care erau de competenţa lor, adre-

4

270

Arhivele Naţionale Române, Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Episcopia gr.-cat. Gherla, Cutiile
I-IX, 1850–1855. (În continuare: A.N.D.J. Cluj, F. Gherla)
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sa prin care președintele forului de judecată zonal, protopopul locului, trimitea actele
procesului Consistoriului mitropolitan din Blaj pentru revizie și confirmare.5
Peisajul social rural în care se înscriu liniile schimburilor matrimoniale, în interiorul
sau în vecinătatea imediată a fiecărei comunităţi, prezintă în această vreme denivelări
apreciabile. Deasupra se face tot mai bine văzut un grup restrâns de gospodării avute,
căruia îi corespunde dedesubt stratul marginalilor – săraci care au doar casa și grădina,
argaţi ai curţilor nobiliare, servitori – între care se interpune pătura groasă a foștilor iobagi, cu o înzestrare economică apropiată. Distanţa socială care există între o familie cu
mult pământ, cu multe animale, cu numerar, cu slugi, cu o funcţie de conducere în cadrul bisericii sau a primăriei și o familie săracă, care, împovărată de copii, trăiește de azi
pe mâine într-o căscioară la marginea satului, are adâncimea unui adevărat abis. Un abis
care exclude practic o încuscrire oricât de strălucite ar fi calităţile cu care este împodobit
unul sau celălalt dintre prezumtivii competitori. Dacă natura, care, peste toate opreliștile,
își cere întotdeuna drepturile, înfiripează o asemenea poveste de iubire, ea va fi rar una
de succes, căci părinţii vor interveni cu toată brutalitatea, cum vedem spre exemplu, că
se întâmplă la 1856 într-un sat de lângă Cluj, unde perechea vinovată este dusă cu mâinile legate înaintea curatorilor și supusă unei aspre pedepse: feciorul bogatului la 25 de
lovituri de baston, fata săracului la 20 lovituri de bici, primite de amândoi în faţa pragului
bisericii.6 Când, în cazuri excepţionale, se ajunge totuși la o căsătorie este vorba mai întotdeauna, fie despre un flăcău care, știind ce vrea, forţează mâna viitorului socru, seducându-i premeditat fiica, cum se întâmplă în romanul Ion al lui Liviu Rebreanu, fie despre o fată săracă, pe care părinţii o sacrifică pentru supravieţuirea familiei unui pretendent înstărit, descalificat iremediabil pe piaţa matrimonială printr-un handicap fizic sau
mental. Mărturiile pe care le aduce poezia populară, unde, foarte adesea, soţul sau soţia
nu este mândrul sau mândra, drăguţul sau drăguţa, ci hâdul sau hâda, prostul sau proasta sunt foarte elocvente în această privinţă.
Alianţele cele mai numeroase se produc astfel în interiorul păturii intermediare sau
pornind de la ea, fie în sus, în sensul unei mișcări de ascensiune socială, fie în jos, în
sensul unei regresii. Aspiraţia generală se îndreaptă spre ocuparea unei poziţii cât mai
bune în cadrul ierarhiei sociale existente, fără însă ca realităţile sociale să permită o mare
amplitudine a mișcărilor care se produc.
La rândul lui stratul median își are și el diferenţierile lui, deoarece niciodată o familie
nu este egală cu alta, nici în privinţa patrimoniului material, nici a capitalului onorific.
Material, deosebirile pot fi mici, neglijabile pentru cei de azi: un pământ mai bun în
hotar, o grădină în sat, o casă, o pereche de animale, dar într-un mediu social dominat de
lipsuri, acestea pot constitui mizele unor aranjamente maritale. Moral, familiile sunt cotate, pozitiv sau negativ, în funcţie de ascendentele hărniciei, chibziuinţei, cumpătării, de
stigmatele trândăviei, beţiei, desfrânării, bolii ereditare, cu toate nesfârșitele variabile pe
care le comporta acestea. Intră, desigur, în calcul însușirile fizice și morale ale candidaţilor, numărul copiilor unei familii, ordinea în care ei intră în jocul combinaţiilor, sexul
lor, deoarece nici ei nu sunt egali unul cu celălalt. Este interesantă favorizarea, foarte
frecventă, a băiatului celui mai mic, cel care rămâne în casa părinţilor, acesta fiind cel
mai apt să le poarte grija la vârsta neputinţelor acestora.
Schimbările cu caracter general care se produc odată cu abolirea servituţii feudale a
ţărănimii, influenţează direct modul în care ușile de deschid sau se închid în faţa peţito5
6

După încheierea Concordatului cu Roma din 1855 și apariţia în 1856 a Patentei privind căsătoriile catolicilor cauzele de divorţ vor fi judecate exclusiv de către forul matrimonial al episcopiilor greco-catolice, la nivelul protopopiatelor făcându-se numai instruirea procesului.
Kolozsvári Közlöny I(1856), nr. 21 din 9 decembrie, p. 81.
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rilor. Astfel în satele în care trăiesc mulţi mici nobili români, refractari înrudirilor cu
consătenii lor iobagi, desfiinţarea în 1848 a privilegiului imunităţii fiscale, de care se
bucurau unii dintre ei, va face ca treptat averea să câștige întâietatea faţă de titlul nobiliar.
Intră aici apoi în discuţie desfiinţarea în 1851 a regimentelor de graniţă, unde, de asemenea, accesul tuturor copiilor la proprietatea funciară a familiei, inclusiv a fetelor, operează în aceeași direcţie a unei mai mari permeabilităţi sociale. Mai presus de toate însă
acţionează schimbarea statutului juridic al principalului și celui mai râvnit bun al societăţii ţărănești, pământul, care devine și în mâinile foștilor iobagi proprietate absolută,
care, eliberat de sarcinile feudale, își mărește spectacular valoarea, care tentează acum
incomparabil mai mult decât în trecut.
Într-adevăr, posesiunea asupra solului apare în toate documentele timpului ca principalul mobil al mariajelor impuse, tot astfel cum ea este principalul capitol al negocierilor acerbe între familii în cazul celor din dragoste.
Situaţiile concrete în care apare pământul în una sau alta din formele sale: iobăgesc
sau nobiliar, intravilan sau extravilan, arabil sau fânaţ, în suprafeţe mai mari sau mai
mici, sunt dintre cele mai diverse. Iată pe cele mai frecvente, tipice în cazul celibatarilor:
accederea unei tinere fete, ca noră, în întreaga sessio, acum liberă a unui moștenitor unic,
sau invers, a unui tânăr ginere la întreaga moștenire funciară a unei fete singure la părinţi; contopirea unor pământuri învecinate; recontopirea altora care alcătuiseră în trecut
un singur tot; menţinerea integrităţii unui mic patrimoniu funciar de natură nobiliară;
numărul și calitatea unor minuscule loturi, primite sau date de familiile între care se
tranzacţionează o căsătorie.
În cazul văduvilor, quasigeneral cu copii, casa și pământul pe care ei le posedă constitue aproape invariabil motivul căsătoriei, respectiv al recăsătoriei, ceea ce explică frecvenţa mariajelor bărbaţilor văduvi cu tinere fete și a văduvelor cu tineri celibatari, peste
toate diferenţele de vârstă care există.
Un motiv frecvent al presiunilor familiale pentru a împiedica sau impune o căsătorie
se regăsește în apartenenţa ori accesul viitorului consort/consoarte categoriei privilegiate a micilor nobili-ţărani, în rândurile cărora se înregistrează un grad foarte înalt al monogamiei sociale și totodată al consangvinităţii.7 Deloc surprinzător acesta este mediul în
care monogamia geografică este cea mai scăzută, dar în care apar în schimb cele mai
multe cupluri interetnice – 2 din cele 8 divorţuri în care sunt implicaţi nobili – extrem de
rare în această perioadă.8 Vedem din acestea că rangul nobiliar continuă să tenteze chiar
și fără imunitatea sa fiscală feudală, mult invidiată în trecut de către iobagii plătitori de
dări.
O atracţie puternică suscită, de asemenea, calitatea de învăţător al mirelui, practicarea de către acesta a unei meserii, fie ea și una din cele mai umile, sau ocuparea unei

7

8
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Cu prilejul unei anchete făcute în 1857 în satul de mici nobili Glod (comitatul Solnocul Interior) privind oficierea unei căsătorii între rude de gradul IV, preotul declară că deși este în
vârstă și servește de mulţi ani în această parohie, nu știe cu precizie în ce grad al rudeniei de
sânge sau a celei spirituale se găsesc credincioșii săi, deoarece, cu excepţia a 15 familii, toate
celelalte poartă numai 7 nume de familie, ca unele care descind din 7 trunchiuri nobiliare, și
care atât de mult s-au rămurit și s-au apropiat încât toţi își spun unul altuia văr/vară, nepot/
nepoată, unchi/mătușă sau, pe linie spirituală: naș/ă, fin/ă, cuscru/ă, cumătru/ă. Numai în
anul acesta, spune el, a cerut 3 dispense de rudenie. A.N.D.J., Cluj, F. Gherla, 1857:356. Un caz
asemănător este semnalat în satul Apșa de Mijloc (comitatul Maramureș) unde în 1881 se cer
4 dispense de rudenie. Ibidem, 1881:195, 212, 273, 275.
Procesele din satul Boiu Mare (Chioar) și Dăbâca (comitat Dăbâca). A.N.D.J. Cluj, F. Gherla,
IV, nr. 49, IX, nr. 145.
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mărunte slujbe obștești, situaţii care survin în 6 din setul de procese divorţionale cercetate.
Dedesubtul acestor categorii, în contrast cu acestea, libertatea de alegere pare incomparabil mai mare în rândurile sărăcimii, unde normele sociale sunt mai puţin rigide, dar
unde intră totuși uneori în calculele părinţilor posesiunea unei mici case, a unei vaci, a
unor animale mici: oi, capre, porci sau chiar și numai forţa de muncă a unui bărbat apreciat pentru hărnicia sa.9
Toate aceste aranjamente ale părinţilor se fac cu prilejul peţitului, moment important
în care cele două familii își negociază consimţămâtul și care precede logodna, când tânăra pereche trebuie, legal, să își declare buna învoire, înaintea preotului, a părinţilor, a
nașilor și a doi martori. Ea va fi vestită în trei dumineci sau sărbători în biserică, după
care are loc căsătoria religioasă, care până în 1894 coincidea cu cea civilă.
Incontestabil cele mai frecvente și în același timp cele mai grave constrângeri se exercită asupra fetelor și, în general, asupra femeilor, cele care, tocmai de aceea, intentează
majoritatea acţiunilor de divorţ (62 din 73), chiar dacă câteva dintre acestea au o altă
motivaţie.10 Silniciile pe care ele le suportă sunt cu atât mai grave cu cât vârsta lor minimă, legală, de căsătorie este de 18 ani – faţă de 22 la tineri11 – iar cu dispensă de 16 ani,
cu cât poziţia lor în familie și în comunitate este aceea a unei nete inferiorităţi, cu cât
normativele tradiţionale le supun discriminării. Vedem astfel câteva soţii adultere sau
doar plecate din domiciliul conjugal care, la cererea soţului, supuse judecăţii forului bisericesc, îi vor fi readuse acestuia de câte 2–3 ori – într-un caz chiar de 6 ori,12 într-altul
de la o foarte mare distanţă,13 într-un al treilea cu mâinile legate14 – sau sunt supuse chiar
și după revoluţie pedepsei cu arestul și cu bătaia.15
Gama mijloacelor pe care părinţii, și în primul rând taţii, le folosesc pentru a-și obliga fiicele să rostească înaintea altarului acel obligatoriu ’da’, așa cum este descrisă ea în
dosarele proceselor de divorţ, este foarte largă. Ea începe cu vorbe blânde, persuasive
privind calităţile, închipuite sau reale, ale pretendentului, bogăţia acestuia, binefacerile
viitorului menaj, continuă cu promisiunile care li se fac în cazul acceptării lui, cu rugăminţi și lamentaţii privind viitorul fraţilor și surorilor mai mici, cu cuvinte de ocară și
înjurături, cu ameninţări privind dezmoștenirea, alungatul de acasă, alternativa de a-și
face de râs familia, de a ajunge servitoare sau femeie de stradă și se încheie aproape invariabil cu violenţa fizică în toate formele ei, de la trasul de păr și îmbrâncitul la folosirea
pălmii, a pumnului, a piciorului, a băţului, a vătraiului, a biciului. Faptele se petrec uneori chiar înainte de a se merge la cununie în prezenţa unor străini care le certifică în depoziţiile lor, iar descrierile detaliate ale unora dintre femeile în cauză cuprind, dincolo de
9
10

11

12
13
14
15

Procesele din: Borșa (Dăbâca), Jelna (Bistriţa), Berindu (Cluj), Chiuești (Solnocul Interior),
ibidem, II, nr. 20, 34; III, nr. 36; IV, nr. 60; VI, nr. 85; IX, nr. 143.
O prezentare detaliată, bazată pe surse documentare foarte bogate, a motivelor divorţurilor și
a repartizării lor procentuale între femei și bărbaţi în: Kolumbán Zsuzsanna: Divorţul în dioceza Odorhei în sec. al XIX-lea. În: Om și societate. Studii de istoria populaţiei României (sec.
XVII-XXI). Coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Cornel Pădurean. Cluj-Napoca 2007.
p. 207–241.
Simion Retegan: Reglementări oficiale și reacţii populare privind vârsta maritală la românii
din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. În: Populaţia României. Trecut, prezent, viitor. Coord. Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca 2006. p. 200–
211.
Colţirea (Chioar), A.N.D.J., Cluj, F. Gherla, III, nr. 36.
Șieu-Măgheruș (Bistriţa), ibidem, V, nr. 81.
Herina (Bistriţa), ibidem, V, nr. 81.
Colţirea (Chioar), Mogoșești, Chinești (Solnocul Interior), Bistriţa, ibidem, III, nr. 36; IX, nr.
143.
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toate înfloriturile posibile, scene în care taţii, soţii, soacrele sau chiar mamele – când nu
sunt ele însele victime ale celor dintâi – întruchipează figuri dintre cele mai tiranice.
Drept pedeapsă, ei vor fi aceia care, recunoscându-și faptele, regretându-le cei mai mulţi,
vor suporta cheltuielile proceselor și de regulă, vor fi supuși și unor amenzi în beneficiul
bisericii. Este de menţionat aici că pedeapsa cu bătaia – abolită în 1848, dar reintrodusă
în 1853 în circumstanţe precis delimitate – era acceptată de comunitate, dacă nu provoca
răni grave, nu se făcea în public, în timpul nopţii și nu se exercita asupra femeilor gravide, astfel încât sunt puţine consemnările privind intervenţiile punitive ale forurilor sătești făcute în această privinţă.16
Rezultatul tuturor acestor preliminarii este că aproape toate actele divorţiale vorbesc
despre mirese, care merg la cununie cu feţele triste sau chiar plângând în gura mare, care
înainte de a ieși din casa părinţilor le fac în public reproșuri acestora, care în biserică
spun ’da’ cu jumătate de gură, înghiontite din spate de rude, care refuză să vorbească, să
manânce, să bea, să danseze la ospăţul nupţial cu soţul, care refuză de la început să întreţină relaţii sexuale cu acesta. Sau, adevărat sau nu, câte una care declară în faţa completului de judecată, că nu și-a văzut viitorul soţ decât cu prilejul logodnei,17 că s-a plâns
dinainte preotului de sila care i se făcea, fără să găsească sprijinul acestuia,18 că a fost
promisă soţului la cârciumă,19 că a încercat să sară jos din carul nupţial pentru a scăpa de
cununie,20 că a fost ameţită premeditat cu băutură,21 că în biserică nu i s-a cerut consimţământul,22 sau chiar că tatăl a răspuns în locul ei.23 Aproape toate declaraţiile care
încriminează pe preoţi se fac atunci când aceștia nu mai trăiau, astfel încât un singur
sacerdot este găsit vinovat pentru culpa de a fi legitimat un jurământ fals și pedepsit cu
suportarea costurilor procesului de divorţ și cu o amendă în bani.24
Ceea ce urmează este resemnarea – quasigenerală atunci când există copii – sau, în
unele cazuri, revolta. Înţelegem deznădăjduirea unor asemenea vieţi atunci când vedem
cum unele soţii, brutalizate de soţi, fug la părinţi, de unde se reîntorc bătute de taţi, cum
cele primite în casa părintească sunt readuse, la cererea soţului, de către protopop și comisarul cercual, cum altele – excepţii de la regulă – se revoltă, luându-și lumea în cap,
încălcând fidelitatea conjugală, sau pornind pe calea foarte lungă și foarte costisitoare a
procesului de divorţ. Fie și atunci când nu pot face acest mare pas decât doar după moartea tatălui, cum se întâmplă într-un caz la 23 de ani după căsătorie.25 Dar cât de mari sunt
suferinţele care se dezvăluie și cât de stăruitoare și de puternică este în asemenea situaţii
hotărârea femeilor de a dispune ele însele asupra vieţii lor. În mod evident sunt instrumentalizate dramatic atât evenimentele trecutului cât și perspectivele viitorului – aproape toate împricinatele declară că dacă nu li se va da câștig de cauză, fie că se vor îneca, fie
că se vor spânzura, fie că vor pleca în lume, fie că, in extremis, vor prefera să stea în temniţă (trimitere la eventualitatea atentatului la viaţa vinovatului, caz în care divorţul era
acordat) – însă faptele în sine nu sunt mai puţin mișcătoare.
În contrast puternic cu „sexul slab”, bărbaţii apar incomparabil mai rar și mai puţin
traumatizant în situaţii de acest gen. La ei constrângerea îmbracă forma presiunii mora16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Jelna și Gherla, ibidem, II, nr. 34; IX, nr. 143.
Coruia (Chioar), ibidem, VII, nr. 124.
Unguraș (Solnocul Interior), ibidem, III, nr. 41.
Bistriţa, ibidem, VII, nr. 124.
Jelna (Bistriţa), ibidem, II, nr. 34.
Copalnic (Solnocul Interior), ibidem, III, nr. 36.
Coruia (Chioar), ibidem, VII, nr. 124.
Mogoșești (Solnocul Interior), ibidem, IX, nr. 143.
Neţeni (Bistriţa), ibidem, IX, nr. 143.
Berinţa (Chioar), ibidem, II, nr. 24.
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le, în care părinţii își asociază adesea rudele și vecinii,26 pedepsele care li se dau, atunci
când culpele lor frizează extremele, sunt, în general, de natură bănească, revoltele la care
se dedau sunt cel puţin în această perioadă mai rare.
Privind situaţia în ansamblul ei, fără a putea face o abordare cifrică, este sigur că
numărul divorţurilor, deși foarte mic în raport cu cel al căsătoriilor, a crescut în condiţiile relaxării generale a moravurilor pe care o aduce cu sine revoluţia, constatare demonstrată statistic și în dieceza Odorhei în anii 1851–1855,27 fără ca totuși să depășească mult,
credem, procentul de unu la sută. De asemenea, este greu sau chiar imposibil de a stabili
o raportare numerică între căsătoriile care consacră alegeri libere, întemeiate pe preferinţele, dorinţele, atracţiile tinerilor și cele puse la cale de familii peste voinţa lor. Ceea ce
însă se poate spune cu deplină certitudine este că numărul acestora din urmă e într-adevăr mare, mult mai mare decât ne lasă să credem rata divorţurilor, mult mai mare la fete
decât la băieţi, mult mai mare la celibatari decât la văduvi. Că sunt o practică curentă o
dovedesc, între atâtea altele, însăși circularele forurilor bisericești, care impun preoţilor
să vorbească credincioșilor despre fericirea sau nefericirea pe care căsătoria o poate aduce copiilor lor, să-i convingă că nu au dreptul să decidă aspupra acesteia, să se asigure de
fiecare dată că ea nu a fost impusă, să facă cunoascut că cei care comit o asemenea faptă
sunt supuși pedepselor.28
Concluzia, neliniștitoare, la care ajungem la sfârșitul acestei succinte prezentări este
aceea că intervenţia quasigenerală a generaţiei adulte în viaţa tineretului în momentul
crucial al evoluţiei acesteia rămâne condamnabilă sub raport moral, oricare au fost circumstanţele și motivaţiunile ei, fie chiar și supravieţuirea familiei, și că ea reprezintă o
violare, poate cea mai gravă, cea mai greu de eradicat, a libertăţii individuale.

26 Din cei 11 soţi care intentează divorţ numai 3 acuză violenţa fizică, dintre care unul declară că
a fost adus în faţa forului de judecată al protopopului și lovit de acesta pentru a se căsători cu
fata pe care a însărcinat-o, faptă recunoscută de el. Turbuţa (Chioar), ibidem, II, nr. 20.
27 Kolumbán: op. cit., p. 218. Pentru raportul procentual al divorţialităţii între femei și bărbaţi în
perioada de la sfârșitul veacului: Adriana Florica Muntean: Condiţia femeii măritate în societatea tradiţională transilvăneană în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea. În: Prezenţe feminine. Studii despre femei în România. Coord. G. Cosma, E. Magyari-Vincze, O. Pecican. ClujNapoca 2002. p. 158.
28 A.N.D.J., Cluj, F. Gherla, 1871:634.
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Az erdélyi gyümölcstermesztésért

Vad-fát szelídítni,
S öszve szerkeszteni
Sok idegent; oh mely szép!
Hogy úgy egybe forrjon,
S gyümöltseket hozzon,
Tekintetre nincs szebb kép.
(Miháltz István, 1779)1
Pedig ritka ország, melly a gyümölcsfát könnyebben
teremje, s hol a szorgalom ezen ágának akkora elhanyaglása
mellett is olly bővön legyen a gyümölcs, mint Erdélyben.
(Nagy Ferenc, 1842)2
Kevés a gyümölcsfa s ahol termelnek is gyümölcsöt, értéktelen fajtákat termelnek, rosszul szedik le és nehezen
adják el.
(Éber Ernő, 1903)3
A három mottó az erdélyi gyümölcstermesztés koronkénti helyzetképét és a változtatás szükségességét sugallja. A XIX–XX. század fordulóján a mezőgazdaságban történő
állami beavatkozás az állam számára kedvezőbb, a kis közösségek számára jövedelmezőbb gazdasági feltételeket próbált teremteni. Írásunkban az egész Erdélyre kiterjedő,
„székely akció”-ként induló program gyümölcstermesztésre irányuló kezdeményezéseit
részletezzük.4
Az idézetekből is kitetszik mezőgazdaságunk ezen szektorának elmaradottsága. Természeti viszonyainkhoz képest kevés volt a fogyasztásra és értékesítésre szánt friss gyümölcs. A hosszú vasúti szállítási idő (Budapestig 9–10 nap), a gyorsszállítmány gyümölcsre vonatkozó, mérsékelt díjtételeinek hiánya csak az alma szállítását tette egyébként
is lehetővé. A kamatoztatható, sikerrel űzhető gyümölcstermesztésről a Marosvásárhelyi
Kereskedelmi és Iparkamara is csak feltételes módban beszélt.5 A tartósításra használt
technikai eszközök kezdetlegesek és kevés számúak voltak. Az állam által szorgalmazott

1
2
3
4

5

Miháltz István: Vanier Jakabnak… paraszti majorja, mellyet magyarra fordított… Szebenben
1779. 70.
N[agy] F[erenc]: Adatok a honi gyümölcstenyésztésről. In: Mentor. Erdélyi népkönyv. Közhasznú ismeretek tára a honi szorgalom s értelmesedés előmozdítására. I. Kv. 1842. 57.
É[ber] E[rnő]: Az erdélyi magyar kisbirtokosság helyzete. Erdélyi Gazda 1903. dec. 27. 52.
A témát érintette Balaton Petra: A székely akció története, 1902–1914. Állami szerepvállalás
Székelyföld felzárkóztatására. (PhD értekezés) Debreceni Egyetem BTK, 2006. 301–306.
(http://www.cartofil.hu/phd_2psw.pdf 2008. júl. 21.) Jelen írás egypár kiegészítéssel járul hozzá a kifejtéshez.
A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerületének közgazdasági viszonyairól
az 1894-ik évben. Mv. 1895. VIII.
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„Casenille” típusú aszalóból Székelyföldön több kellett volna.6 A tarthatatlan helyzetre7
Sipos Samu figyelmeztetett 1895-ben, amikor azt írta: „A gyümölcsöt úgy aszalják, hogy
frissen is élvezhetetlen, […] gyümölcsbor készítését […] vagyonosabb gazdáknál sem
találhatni föl; […] a gyümölcstermelés iránt is közömbösek vagyunk s míg tágas teret
juttatunk a község között libalegelőül, addig faiskolának […] nincs csak egy hold helyünk is.”8 Villási Pál a hazai kezdetleges állapotokra hivatkozott, mikor megállapította,
hogy „gyümölcsfeldolgozó iparunk a szó szoros értelmében vett bölcső-korát éli”.9
Az 1902-es tusnádi székely kongresszuson Gáspár Antal faiskolák létesítéséről,
gyümölcsészeti és gazdasági vándortanítói állásokról, aszaló- és konzervgyárakról, gyümölcskikészítő és értékesítő szövetkezetekről értekezett. Koós Mihály, a földművelésügyi
minisztérium székelyföldi kirendeltségének vezetője, jogosultnak tartva az ott elhangzottakat, a Marosvásárhelyen felállítandó gyümölcsoltvány- és magcsemete-termelő állami
faiskolára vonatkozó első határozati pontot elemezve utalt arra, hogy helyben nevelt,
teljesen akklimatizálódott, kevés fajú10 és egyöntetű oltványokból kell a székelyföldi gyümölcsösöket létesíteni. Ezért inkább a meglévő (marosvásárhelyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi) faiskolák további fejlesztését javasolta, megemlítve a falusi faiskolák szerepét is a községi utak befásításában. A fejlődés esélyeit a tanítók, lelkészek
számára rendezett gyümölcstermesztői tanfolyamokban látta. Az állam, a minisztérium
szerepét a beültetendő első csemeték ingyenes biztosításában, a költségek állami finanszírozásában jelölte meg. Az egyéni elvárásoktól eltérően, az oltványokat (évenkénti 30–
40 000 darab) a vármegyei gazdasági egyletek számára kérte a racionális szükségletek
arányában. Az értékesítés terén a kirendeltség tevékenységi körét a gyümölcskikészítő
telepek felállítására történő helyi kezdeményezések támogatásában látta. Egyetértett a
vasúti szállítási díjtételek leszállításával, a gyümölcskonzervgyárak segélyezésével, a
meglévő borszéki bővítésével és újabbak létrehozásával (pl. Marosvásárhelyen). A minisztérium felé 7 pontban foglalta össze javaslatait.11
A székelyföldi kirendeltség a gyümölcstermesztés érdekében 1904-ig Maros-Torda,
Udvarhely, Háromszék és Csík megyék 39 községében 10 954 oltványt osztott ki 10 fillé6

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése kerületének közgazdasági viszonyairól
az 1892-ik évben. Mv. 1893. 68.
7 A Romániából Székelyföldre behozott alma, körte, szilva stb. mennyisége majdnem négyszerese volt a székelyföldi vasúti állomásokról elszállított gyümölcs teljes mennyiségének. Uo. 69.
Jellemző a gyümölcstermesztés fontosságát illetően, hogy a kamara évi jelentéseiben a mezőgazdasági és kerti terményekkel való kereskedés rovatban többnyire csak a gabonaneműek, az
állatok és állati termékek üzleti forgalmát jegyezték. Csak nagy ritkán esett szó a gyümölcskereskedelemről. 1909-ben az üzletág lanyhaságáról, a gyenge termésről, az alig fedezhető belső
fogyasztásról, 1912-ben szintén a kevés és rossz minőségű termésről beszéltek.
8 Sipos Samu: Gazdasági kiállítás Sepsiszentgyörgyön. Székely Nemzet 1895. júl. 20. 107.
9 Villási Pál: A gyümölcstermelés jelentősége a mezőgazdaságban. Mezőgazdasági Szemle 1883.
66.
10 Az EGE kolozsvári faiskolájának árjegyzéke már 1863-ban a 16 erdélyi almafajtával szemben
52 idegent kínált. Jegyzéke az erdélyi gazdasági egyesület faiskolájában ez ősszel és jövő tavasszal eladandó facsemetéknek. Melléklet a Korunk 1863. nov. 13-i 134. számához.
11 Jelentés … a tusnádi székely kongresszusnak … határozatairól és a székelyföldi földművelő
nép gazdasági felsegítésére irányuló javaslatok. [Kézirat gyanánt] Növénytermelés. In: Balaton: i.m. 155–163. A Balaton Petra által közölt végleges és az egyik levéltári munkapéldányi
jelentés (MOL, Földművelésügyi Minisztérium K 178, 1903–10934. sz. 65–68.) szövege közt
eltérések vannak a felterjesztésben. A községi faiskolák beállítására vonatkozó eredeti első
pont kiegészült a „különösen pedig községcsoportok közös” faiskoláinak igénylésével. A gyümölcskonzerv-gyárak segélyezésére vonatkozó, egyébként a munkapéldányban is kézzel áthúzott 6. pont eltűnt. A Gyergyószentmiklóson felállítandó – eredetileg nem szereplő – állami
faiskola igénylése lett viszont a 2. pont.
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res egységárban. Felsőrákos községben 25 holdas közbirtokossági gyümölcsös létesítését
kezdték meg. 1903-ban és 1904-ben az almatermés értékesítése céljából 3 szeszfőző és 5
aszaló került a székelyföldi községek és szövetkezetek közös használatába, termésfeleslegük feldolgozására.12 A kirendeltség a gyümölcskereskedelem figyelmét az 1903-as gazdag székelyföldi mustalmatermésre irányította, kihasználva a franciaországi gyenge gyümölcstermést. A borszéki havasi gyümölcsfeldolgozó-telepet jelentékenyen kiterjesztették, készítményeit reklámozták. A friss vagy aszalt gyümölcs értékesítésében az egyetlen
akadályt a csomagolástechnikai hiányosság jelentette.13 Szorgalmazták továbbá a székelyföldi közutak befásítását.14 Koós Mihály, a bogyós gyümölcsök termesztését meghonosítandó, 13 500 darab málna-, egres- és ribizlibokor kiosztását rendelte el 1905-ben.15
Ugyanabban az évben Csérer Lajos a kerítések mentén ültetendő gyümölcsfák hasznát
említi.16
A kirendeltség megállapítása szerint a gyümölcs- és zöldségtermesztés a Székelyföldön csak a közvetlen szükségletet elégítette ki. Egyébként a Maros, Nyárád és Küküllő
mentét leszámítva, a termesztett gyümölcsök kereskedelmi szempontból nagyobbrészt
értéktelenek voltak. Gáspár József kirendeltségi előadó Maros-Torda és Kolozs megyékben tett látogatásai során állapította meg a tájjellegű gyümölcsfajták eltűnését, és változást szorgalmazott.17
A községek kezén lévő faiskolákhoz, a közutak fásításához fűzött korábbi remények
nem váltak be. Ezen a téren a változásokat generációváltáshoz és az „arravalóság” kineveléséhez kötötte a kirendeltség. A népiskoláknak terhet jelentett a melléjük rendelt faiskolák fenntartása, és állandó munkáshiánnyal küzdöttek.18 Éppen ezért – a községi faiskolákról nem mondva le – a kirendeltség a Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen
felállítandó állami faiskolák létrehozását, tanítók és lelkészek számára gyümölcsészeti
tanfolyamok indítását szorgalmazta. 1906–1907-ben a Hunyad megyei Tyejen, Sepsiszentgyörgyön, 1908-ban pedig Nagybányán hoztak létre újabb, legalább 20 holdas állami faiskolát.19 A tyeji központi gyümölcskísérleti telep és mintagazdaság feladata az öszszes hazai és a meghonosítandó tiroli gyümölcsfákkal való kísérletezés volt.20 Innen kerültek a további állami faiskolákba az egyedek, ahol a helyi viszonyokhoz alkalmazott
kísérleteket végezték el csupán.21 A nagybányai faiskolában a kártevők elleni védekezésre
fektették a hangsúlyt.22 Egy-egy faiskola rangot vívott ki magának. A Kolozs megyei gazdák 1910-ben csak azért kirándultak besztercei társaikhoz, mert az ottani gazdasági, természeti viszonyok hasonlatosak voltak, és azok gyümölcstermesztése mintaértékűnek
bizonyult.23
12 A m. kir. kormány 1904. évi működéséről és az ország közállapotáról szóló jelentés és statisztikai
évkönyv. Bp. 1905. 138.
13 Székelyföld gyümölcstermése. Erdélyi Gazda 1903. okt. 4. 548.
14 Magyarország földmívelésügye 1897–1903. 2. bőv. kiad. Bp. 1903. 159.
15 „mindent bele akarunk illeszteni a Székelyföld mezőgazdaságába, ami onnan eddig hiányzott
s aminek haszna és értéke van”. Koós Mihály: A székely akció ismertetése. Bp. 1905. 30.
16 Csérer Lajos: A magyar komlóművelésről. Kv. 1905. 3–4.
17 Gáspár József: A székelyek gazdálkodása Maros-Torda megyében. Erdélyi Gazda 1912. jún.
30. 306–307; 1912. júl. 7. 317–318; 1912. júl. 28. 349–350; 1912. aug. 4. 358–359; 1912. szept.
1. 379; l. még: Székely Gazda 1911. febr. 1. 8.
18 Udvarhelyi Híradó 1912. márc. 17. 12.
19 Erdélyben addig Fogarason, Lugoson, Sepsiszentgyörgyön, Tordán és Zilahon működtek állami faiskolák.
20 Erdélyi Gazda 1905. jún. 18. 382.
21 Három év Magyarország mezőgazdasági politikájában 1906–1909. Bp. 1909. 34–35.
22 Uo. 36.
23 Cs. E.: Kisgazdák gazdasági tanulmányútja Beszterce vidékén. Székely Gazda 1910. nov. 1. 19.
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A gyümölcsfahiány pótlására 1906–1909 között Magyarországon egymilliónál több
oltványt és 2,5 millió csemetét osztottak ki – részben kedvezményes áron, részben ingyen
– a községek és közterületek befásítására (az állami utak mellé kb. 60 000 fát ültettek ki).
A gyümölcstermesztés emelése érdekében 1906-ban 20 250 darab gyümölcsoltványt,24
1907-ben 27 020 darabot25 forgalmaztak a Székelyföldön, igen kedvezményes áron, a székelyföldi kirendeltség megalakulásától 1908-ig pedig összesen 72 134 darabot.26 1908ban újabb 26 315 darab gyümölcsoltvány került kiosztásra.27 Darányi Ignác 1906-ban
hajlandónak mutatkozott különböző gyümölcsfeldolgozó eszközöknek ingyenes vagy
jutányos módon történő kihelyezésére oly községek számára, ahol nagy mennyiségű, de
friss állapotban tömegesen nem értékesíthető gyümölcstermés volt várható. Így ún. „Simon”-féle cidermalmokat és „Mabille”-féle almaborsajtolókat,28 valamint „Ryder”-féle29
amerikai vándoraszalókat, „Győri”-féle talyigára szerelt szeszfőző készülékeket kínált
3–6 heti ingyen használatra, amennyiben az érdekeltek biztosították elszállításukat. A
szeszfőzőket borseprő és szőlőcefre lepárlására nem volt szabad használni. A nagyobb
szilvatermő községeknek mintegy 600 korona értékű „Casenille”-féle aszalókat ingyen
volt hajlandó örök tulajdonba bocsátani, ha az aszalóknak mintegy 200–300 koronát kitevő építési költségeit az illető községek elvállalják, s az azok használatára vonatkozó
szabályzatokat jóváhagyásra felterjesztik.30 1911-ben a csernátoni Bod Péter gazdakör
egyik közgyűlésén pont egy ilyen típusú gyümölcsaszaló beszerzését határozták el.31
A gyümölcstermesztés terén a kirendeltség arra törekedett, hogy a nagybani termelésre, kereskedelmi célokra alkalmas gyümölcsfajtákat terjesszen el. Ebből a célból 1913ban a sepsiszentgyörgyi állami faiskolából 36 617 oltványt osztottak ki, ültetési tanácsokkal látva el a gazdákat.32 A szervezésbe természetesen csúsztak be hibák. Míg Szentgyörgyről még Moson megyébe is kerültek csemeték, addig Háromszéken sokaknak más
vidéki faiskolából utaltak ki oltványokat, holott a gyümölcstermesztés legelemibb föltétele a talaj- és éghajlati viszonyok figyelembevétele lett volna.33 A megyében 150 katasztrális holdon létesültek mintagyümölcsösök, ahol a rendszeres és pontos ültetést a kirendeltségi megbízott személyesen vezette. Ezekre fölöttébb szükség volt, hiszen az állami
faiskolák a kérelmezett gyümölcsfáknak alig egytizedét tudták csak biztosítani. A kirendeltség „Ryder”-féle gyümölcsaszalót és két „Győri”-féle gyümölcspálinka-főzőüstöt bocsátott ingyen használatra a gazdák rendelkezésére.34
A székelyföldi törött állapotú gyümölcs is keresett volt külföldön. Dorner Béla említi,
hogy Udvarhely megyéből többször küldött Németországba „hullomás almát” gyümölcs24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34
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Magyarország földmívelésügye az 1906. évben. Bp. 1907. 50.
Magyarország földmívelésügye az 1907. évben. Bp. 1909. 55.
A székely akció öt éve. Erdélyi Gazda 1907. okt. 13. 557. o.
Magyarország földmívelésügye az 1908. évben. Bp. 1910. 68. Balaton Petra is arra figyelmeztet,
hogy a számadatokat óvatosan kell kezelnünk, ugyanis a helyi szervek, illetve a központ szolgáltatta adatok között gyakran több ezres nagyságrendű eltérések vannak. Balaton: i. m. 304.
Tény viszont, hogy a kiosztott csemeték száma több tízezres nagyságrendű volt.
A közlésekben helytelenül Nobille/Nabille névvel illetik a sajtolót, de a gép neve Emanuel és
Ernest Mabille testvérek nevéhez kötődik. 1869-ben jelenik meg Párizsban a Nouveau system
de pressoir a levier multiple, dit Universal című munkájuk. Maga a gép az 1900-as párizsi világkiállítás egyik Grand Prix nyertese.
Vuk Mihály: Az élelmiszerek chemiai technologiája. Bp. 1927. 156.
Földművelési Értesítő 1906. 523.
Székely Gazda 1911. márc. 1. 5.
Székely Újság 1913. szept. 7. 106.
A megyei gazdasági bizottság ülése. Székely Nép 1906. jún. 8. Mutatványszám.
Jegyzőkönyv a Székely Társaságok Szövetségének 1913. évi augusztus hó 25-én Előpatak-fürdőn
Deák Lajos … vezetésével tartott VIII. rendes közgyűléséről. Mv. 1913. 116.
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bor készítése céljából. A majna-frankfurti, stuttgarti kereskedők 100–200 vagon, főleg
Beszterce vidékéről származó hullott gyümölcsöt szállítottak el Székelykeresztúr és
Székelyudvarhely állomásairól.35
Mindenesetre a gyümölcstermesztés terén még sok volt a tennivaló. Az Udvarhelyi
Híradó hanyatlást észlelt az értékesítés terén: „nem látunk intézkedést a bekövetkező tömegtermelés értékesítésének előmunkálataira nézve” – állapította meg, hozzátéve, hogy
a kirendeltség mintha visszavonult volna ezen a téren („mintha működésének bevonását
látnók”). A cikkíró a községi faiskolák megreformálását kérte, és a Dicsőszentmártonba
áttelepítendő vármegyei állami faiskola Udvarhelyen való maradásáért lobbizott. Ezt úgy
tartotta megoldhatónak, ha a faiskolákat értékesítik, a hat darab faiskola-vizsgálói állást
felfüggesztik, és az így nyert összegből finanszírozzák a felállítandó 3 járási faiskolát. Az
összegből egy gyümölcstermesztői felügyelő szegődtetésére is futotta volna, akinek a hatáskörébe beletartozott a telepítések ellenőrzése, a gyümölcsfavizsgálat, előadások tartása, az értékesítés előkészítése, gyümölcsfeldolgozó gépek beállítása. A fontossági sorrendre utalt a cikkíró megjegyzése, miszerint „ebben a vármegyében egy okosan fejlesztett gyümölcstermelési akció bír olyan súllyal, mint akár maga az állattenyésztés”.36
Krall János a Gyergyó című újságban megállapította, hogy Csík vármegyében kevés
azon gazdák száma, „akik a gyümölcstermelés gazdasági fontosságát felismerve, annak
fejlesztésére munkálkodtak volna”. Ezt azzal is indokolta, hogy a gyergyószentmiklósi
állami gyümölcsfa-iskola gyümölcsfaoltvány-készletének nagy része (18 000 darab) más
vármegyék területére került. Felhívta a gazdaközönség figyelmét az állami faiskolában
beszerezhető nemes gyümölcsfa-oltvány készletre (angol téli, Arany Pármen, Piros
Gravensteini, Piros Asztrakáni, Batul, Binet grise, Frequin rouge, Medaille d'or, Amère
doux alma, Salzburgi, Zöld Magdolna, liège-i vajkörte, spanyol és ostheimi meggy, ribizke).
Az állam egyes gyümölcstermesztőknek kedvezményt is kilátásba helyezett:
Lelkészeknek, községi és körjegyzőknek, továbbá módosabb földműves kisgazdáknak saját céljaikra rendelt oltványok után 33%-ot.
Községi tanítóknak és szegény sorsú kisgazdáknak 50%-ot.
Községeknek, volt úrbéreseknek és közbirtokosságoknak silány legelőkön, felhagyott
szántóföldeken, továbbá az állami kezelés alatt álló erdők vágásterületein, hatósági engedély mellett létesítendő gyümölcsösök céljaira, továbbá utcáknak, köztereknek és mezei
utaknak gyümölcsfákkal való szegélyezésére a folyamodó vagyoni viszonyaihoz mérten
50–75%-ot.
Községeknek a községi faiskolák részére anyafákul kiültetendő oltványok után 75%ot.
Állami és törvényhatósági tisztviselőknek, altiszteknek és szolgáknak kincstári tulajdont képező területek beültetésére 100%-ot, saját tulajdonukat képező területek beültetésére 50%-ot.37
Az 1906-os algyógyi tanulmányútról beszámoló Szentannai Sámuel arról értesít,
hogy a földművelési minisztérium nagyobb mennyiségű edzett és termékeny szilvafát
honosított meg az algyógyi földműves iskolánál. A kirendeltség ilyen szilvafa-oltványokat osztott ki a székelységben is. Szentannai beigazoltnak találta a fajta életképességét, és
a kirándulás alatt és után aszalógép beszerzését szorgalmazta, mondván, hogy „az ageni
szilvát nem asztali szilvának, nem pálinka főzésre, nem lekvár főzésre kell termelni, hanem aszalványok előállítására”. Ugyanakkor közölte elképzeléseit is az Udvarhely megyei
35 Enesei Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. Győr 1910. 229.
36 Udvarhely vármegye gyümölcstermelése. Udvarhelyi Híradó 1912. márc. 31. 14.
37 Gyergyó 1910. nov. 20. 59.
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nagyobb szilvatermesztés lehetőségeiről, a községi faiskolák és a székelyudvarhelyi kirendeltség együttműködése révén.38
Hogy Erdély más vidékein is hasonló volt a helyzet, bizonyítja a nagyváradi kirendeltség 1914-es jelentése. Ezek szerint Arad vármegye 8, Bihar vármegye 11, Szilágy vármegye 6 járásában – a kezdetleges viszonyok mellett is – a gyümölcstermesztés jó esztendőben számottevő jövedelmet biztosított a lakosságnak. A zilahi gyümölcsértékesítő
központtól jó termés idején 1000 vagon almát is elvittek a külföldi kereskedők. Nagy kivitele volt gyümölcsből Szilágysomlyónak is. Bihar és Arad vármegye hegyvidéke nagy
mennyiségű, de nem valami jó minőségű diót termelt. Mindhárom vármegyében a szilvából túlnyomórészt pálinkát főztek. Friss gyümölcs kevés került forgalomba. Aszalvány
és lekvár is csak házi használatra készült. A rovarok és betegségek elleni védekezés „igen
lanyha” volt; a gyümölcs szedése, csomagolása és vasútig való szállítása a legkezdetlegesebb módon történt, nem csoda hát, hogy kevés hasznot hozott. Ezekben a megyékben is
volt mit tenni a gyümölcstermesztést illetően. A kisebb községi faiskolák helyett, szakerők vezetésével nagyobb (8–10 holdra terjedő) járási faiskolák létesítését tervezték. Bihar és Szilágy vármegyékben a faiskolákra vonatkozó szabályrendelet megengedte, hogy
több kisebb község faiskola létesítése céljából egyesüljön; ez történt Bihar megye vaskóhi
járásában. A szabályrendelet meghatározta az éghajlati és talajviszonyoknak megfelelő
gyümölcsfajták nevelését, a járási kertész hatáskörét és feladatát is (az utak, kopár területek, legelők fásítása, a rovarok és betegségek ellen való védekezés, a fák metszése, ápolása,
régebbi gyümölcsösök felújítása, a járás gyümölcstermésének számontartása; a faiskola
mellett létesítendő gyümölcsfeldolgozó, aszaló, lekvárfőző és szeszfőző telep üzemének
felügyelete). A kertésznek a járás egyes községeiben 1–2 napra terjedő gyakorlati tanfolyamot kellett tartania a gazdák részére a különböző fabetegségek és rovarok elleni védekezés elsajátítása céljából.
Azt belátta a minisztérium is, hogy mindaddig tartós sikert a kirendeltségek területein nem lehet elérni, amíg a lakosság kellő szakértelemmel nem rendelkezik.39 Ebből kiindulva a kirendeltségek nagy gondot fordítottak a szakoktatás kérdéseire.40 Így az Aradi
Gazdasági Egyesület területén az 1912–1913-as év során 18 községben 63 előadás hangzott el. Az előadók által használt 60 darab ismeretterjesztő füzet között gyümölcstermesztéssel foglalkozó is volt (pl. A gyümölcsöskert és Kecskemét gyümölcspiaca című).41
Gyümölcstermesztési tanfolyam Tordán42 (1912), gyümölcs-feldolgozói pedig Zilahon
(1914) volt.43 A rendszeresen telepített gyümölcsösökről fényképfelvételt készíttettek a
gazdasági egyesületek, amelyeket példaadás és buzdítás céljából az előadássorozatok során bemutattak.44 A földművelésügyi miniszter 1913-ban a tordai állami faiskola főkertészét kiküldte a Kolozs megyei gyümölcstermesztési viszonyok tanulmányozására és
szaktanácsadásra. Megbízatása gyümölcstermesztési konferenciák tartására is szólt.45
A Temes megyei kirendeltség a gyümölcstermesztés, a kertészet és szőlészet fellendítésére előtanulmányokat folytatott Krassó-Szörény megye éghajlati és talajviszonyainak
megfelelő gyümölcsfajták megállapítására. A vármegye túlnyomóan hegyes és románok
lakta vidékein a legeltetésre használt területek gyümölcsfákkal való beültetését szorgal38 Székelykeresztúr 1906. szept. 22. 36.
39 A földmívelésügyi m. kir. ministérium nagyváradi kirendeltségének jelentése 1914. évi működéséről. [Kézirat gyanánt]. Nagyvárad 1914. MOL, FM K 184, 1916–128–62713.
40 Magyarország földmívelésügye az 1911. évben. Bp. 1913. 54.
41 MOL, FM K 184, 687–11/5 26403.
42 Udvarhelyi Híradó 1912. ápr. 21. 17.
43 Lásd 40. lábjegyzet.
44 Erdélyi Gazda 1912. dec. 1. 556–557.
45 Udvarhelyi Híradó 1913. dec. 14. 50.
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mazta. Arra hivatott szakemberek az okszerű gyümölcstermesztésről és -értékesítésről
előadásokat tartottak. A kirendeltség arról is gondoskodott, hogy általában a faiskolák
ügye minél jobban fellendüljön és hogy a minden évben víz alá kerülő lugosi faiskola új
helyre költözzön.
A háború alatt a megváltozott viszonyoknak megfelelően szintén hangsúlyt fektettek
a gyümölcs termesztésére és konzerválására. A földművelésügyi minisztérium 1915 augusztusában arról értesítette a mezőgazdasági felügyelőségeket, hogy elhatározta – a
gyümölcs- és zöldségaszalásnak a háztartásokban való alkalmazását széles körben ismertetni és elterjeszteni óhajtván –, a hónap folyamán 250 darab (megyénként 3–4, esetleg
5–6) aszalógépet oszt ki a kisgazdák között.46 A háború viszontagságai azonban megpecsételték a fennebb vázolt fejlesztési irányzat sorsát is. Ez a szépen indult, de nem mindig
egyértelmű eredményekkel járó kezdeményezés is elsorvadt.

46 Erdélyi Gazda 1915. aug. 15. 252–253. A háború idejéről elemezhető adataink alig akadnak,
tehát további kutatásokra van szükség.
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A fejedelemség kori Marosvásárhely öröklési mechanizmusai1

A

z örökölt és szerzett vagyon gondozása és továbbadása a mindenkori család egyik
legfontosabb feladata volt. A tulajdon átháramlása egy gondosan megtervezett
folyamat, amelyet nem csupán az egyén halálakor, hanem már a házasságkötéskor is figyelemmel kísértek. A fejedelemség kori Erdélyben egészen bonyolult örökösödési szabályzattal van dolgunk, ugyanis a székelyek és a szászok a saját, egyedi jogrendjükkel szabályozták az örökösödést, a vármegyei lakosok pedig a Werbőczy által lefektetett alapelveket követték. Mindezek mellett a szabad királyi városok saját örökösödési
szabályzattal is rendelkezhettek.2
Marosvásárhely az egyedüli település, mely a székely székek mezővárosai közül a kulcsos városok sorába léphetett.3 Ezt a fejlettségi szintet a fejedelemség korban érte el, amikor a város a virágkorát élte. A város történetében a legfontosabb történelmi momentum
mindenképpen az 1616-os év, amikor Bethlen Gábor a várost a szabad királyi városok
közé emelte.4 Ez a lépés az önkormányzat kiteljesedését jelentette, amely implicit magába
foglalta a ius statuendi jogát. Marosvásárhely azonban ezt megelőzően, már 1604-ben
írott szabállyal rendelkezett.5 Ennek értelmében a tanács – a bíróval és a polgárokkal
együtt – eldöntötte a városban való letelepedés feltételeit. De ez a szabályzat sem volt
előzmény nélküli, mivel már a középkorban több olyan döntés született, amely – közvetve vagy közvetlenül – az örökösödést is befolyásolta. Mátyás király 1470-ben megtiltotta
Marosszéknek, hogy a város ügyeibe beavatkozzon, és úgy rendelkezett, hogy a város
lakóit peres ügyekben csak a városi bíró és esküdtek elé idézhessék.6 Ezt a határozatot
támasztja alá egy 1507-ből származó ítéletlevél, amely a hét székely szék Marosvásárhelyen tartott közgyűlésén készült, és amelynek értelmében a marosvásárhelyi polgárok
örökségi pereit a városi bíróság előtt intézhették el, ezenkívül még azt is kimondták, hogy
ilyen ügyekben nem lehet a szék hatósága elé fellebbezni.7
1

2

3

4
5
6
7

Egyetemi hallgatóként Egyed Ákossal szakmai gyakorlat során találkoztam, ahol végtelen türelemmel vezetett be a XIX. század forrásaiba, és a későbbiekben is minden nyomás ellenére
kitartott mellettem pályám fontos momentumaiban. Tisztelgésként és hálaként mit tehetnék
többet, mint a születésnapjára szánt kötetben arról írok, ami lelkéhez nagyon közel áll – a
székelyek és a városok kérdéséről –, és mi lenne erre alkalmasabb téma, mint Marosvásárhely
örökösödési szokásai.
A székely örökösödési szabályok feldolgozásáról l. Garda Dezső: Adatok a székely örökség
történetéhez. In: A székelység története a 17–19. században. Szerk. Egyed Ákos–Magyari András. Csíkszereda 2001. 294–320; Nathalie Kálnoky: A székely nemzet konstitúciói és privilégiumai. Csíkszereda 2007. 126–147.
A fejedelemség kori városfejlődésről l. többek között Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Mv. 2003; Pál Judit: Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. ClujNapoca 1999. 28–92; Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Csíkszereda 2006. 155–156.
Szabó Miklós: Marosvásárhely szabad királyi várossá alakulása. In: Marosvásárhely történetéből. Szerk. Pál-Antal Sándor–Szabó Miklós. I. Mv. 2007. 35.
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely XVII–XVIII. századi jogszabályai és polgár névsorai. Mv.
2006. 47–56. (A továbbiakban: Pál-Antal 2006.)
Benkő Elek–Demeter István–Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. Kv. 1997.
12.
SzOkl V. 38–40.
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A XVI. században a város további kiváltságokat szerzett. Többek között Izabella királyné 1557-ben elrendelte, hogy az ország bármilyen rendű és rangú lakosai pereiket a
vásárhelyi polgárok ellen csak a város elöljárósága előtt folytassák le.8 Egypár évvel később, 1560-ban János Zsigmond felmentette a vásárhelyi lakosokat más szabad királyi
városok polgáraihoz hasonlóan, az ország minden rendes bírósági hatósága alól, kivételt
csupán az egyházi törvényszék képezett. Ezek alapján a város perei a város hatóságai előtt
folytak, a fellebbezés pedig egyenesen a királyi udvarhoz vagy a vajdához történt.9 Ez a
kiváltságolási folyamat nem állt meg itt, hiszen 1593-ban Báthory Zsigmond fejedelem
megengedte a városnak, hogy abban az esetben, amikor a város lakói örökös nélkül halnak meg, minden vagyonuk és javuk a városra szálljon.10 Ezeket az így háramlott javakat
a tanács a város közhasznára tartozott felhasználni. Mindezek az elnyert szabadságok a
város önkormányzati jogainak fokozatos kiteljesedését bizonyítják. Az 1616-os privilégiumlevél lényegében csak az elnyert és gyakorolt kiváltságok összesítő megerősítése
volt.11
Visszatérve Marosvásárhely első városi statútumához, amelyet 1604-ben foglaltak
írásba, már a bevezetőből12 világosan kiderül, hogy a beköltözött személyek a város lakosainak sok gondot okoztak az öröklés kérdésében.13 Az öröklés kérdése mindenkor öszszefüggött a tulajdonjog természetével. Éppen ezért szükség volt a beköltözés feltételeit
pontosan szabályozni. A városban – a statútumnak megfelelően – az „új emberek” házasság vagy vásárlás útján szerezhettek vagyont. Mindkét esetben a város bírójának tudomására kellett hozni az akaratukat, és a beköltözött esküt téve fogadni tartozott, hogy a városi egyezséget megtartja, az alól nem vonja ki magát, vagyis a terheket a többi városlakóval egyetemben vállalja. Büntetés terhe alatt senki nem adhatta vagy cserélhette el
házát, telkét senki idegennek mindaddig, amíg nem értesítette a város vezetőségét. Ezenkívül meg kellett ígérnie a letelepedőnek, hogy miután a városban tulajdonjoghoz jutott,
nem keresi a lehetőséget, hogy a fejedelemtől nemesítéssel vagy más úton engedményeket eszközöljön ki rá.14
Az adózók megtartása mellett a szabályzat a városi polgárok vagyoni védelmét is
megpróbálta leszögezni. Éppen ezért kimondták: ha valaki mégis nemességet vagy más
szabadságot szerzett a város ellenében, attól házát elfoglalják és őt magát „removealjak”.
Ezt a tanács saját autoritásából cselekszi, az épület árát pedig kifizeti. Ezek az intézkedések már világosan jelzik a város egységes jogrendjének az érvényesüléséért folytatott küzdelmet. A falakon belüli telkeket csak polgárok kaphatták, azt is szolgálataik fejében,
vagyis mindenképpen meg próbálták akadályozni, hogy a házhely ne kerüljön nemesek
kezébe. A szövegből kitűnik, hogy a polgárok csak házaikat idegeníthették vagy zálogosíthatták el, mert ami a háztelkeket illeti, a statútum leszögezi: „helliet penig eo
proprietassal sem az Heres, sem Tanacz in perpetuum el ne adgia, se el adhassa, hanem
eorokke az Uarasnak és Tanacznak keze és Zabad birodalma raita legien”.15 Mindazonáltal a házhely nem volt a városlakók tulajdonában, hanem az elidegeníthetetlen volt maga
a tanács számára is. Ezáltal a város biztosíthatta állandó hatalmát saját területe felett,
8
9
10
11
12
13

SzOkl VIII. 290–291.
SzOkl II. 156–158.
SzOkl IV. 119–120.
Szabó: i. m. 31.
„Leges sev decreta oppidi Szekeli Vasarhelii”. Pál-Antal 2006. 47.
„…kulomb fele banatink es akadasink forgottak es uoltak uarasunkon az sok idegen nepek
miat, seot meég az minnen magunk nemzetwnk es atuankfiai miatt is.” Pál-Antal 2006. 47;
CorpStat I. 28–31.
14 Pál-Antal 2006. 48.
15 CorpStat I. 31.
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mindenkit kitoloncolhatott házából a ház árának kifizetése után, hiszen a város közössége birtokolta a házhelyeket.
Feltevődik a kérdés, hogy az ilyen házhelyek hogyan voltak örökíthetőek a városlakók utódaira. Pontos választ nem tudunk adni, azonban feltételezzük, hogy a házhelyek
továbbra is a városéi maradtak, amelyhez az utódnak teljes körű használati joga volt,
amennyiben az érvényben lévő jogszabályokat nem szegte meg.
Egy másik kérdés, amelyik körvonalazódik, hogy az ilyen telken épült házakról végrendelkezhetett-e a városlakó vagy sem. Bizonyára igen, ha a végrendeletbe foglaltak
nem sértették meg a város kiváltságait, vagyis nem kerülhetett nemes kezébe a városban
lévő ingatlan.
Az örökségek védelmében került sor a 1604-es statútumban az adósságok és kölcsönök szabályozására is.16 Ezek az intézkedések azonban nem oldották meg a zálogba kötött tulajdon kérdését, ezért 1607. december 15-én a város szenátorai újabb határozatot
hoztak a kérdésben.17 A városi határozat felhívta a lakókat, legyenek azok polgárok vagy
nemesek, hogy vásárhelyi örökségüket semmiképpen ne zálogosítsák el. Ha valaki mégis
lekötné, elzálogosítaná fejét, jószágát, marháját, örökségét, az „executio” a bíró, illetve
város tudomásával történjen, amelynek keretében a város az adóst a hitelező kezébe adja,
de felhívják a figyelmet, hogy a „creditor” nem tarthatja jobbágyként az adósát, hanem
csak mint adóst és csakis addig, amíg az adósságát megfizeti. Ez egy újabb feltétel volt,
amely a jószág elidegenítését korlátozta. Általában a székely jogban és a magyar jogban
is az ilyen korlátozások az ősiség elvét követve a családi vagyon védelmét hivatottak szolgálni. Jelen esetben azonban a város érdekét védte az elidegenítésnek ez a korlátozó feltétele, amelynek értelmében a vásárhelyiek csak más vásárhelyi polgároknak adhatták el
„marhájukat” és örökségüket. A várban lévő háztelkek tulajdonjoga a városi közösség
kezében volt. Ezt a meglévő szabályt hivatott „reformálni” a vásárhelyi tanács 1617. október 3-án megfogalmazott határozata, amelyben kimondták, hogy a várban lévő házak
telkei azokéi, akiknek a háza rajtuk áll, és jogukban áll elcserélni, eladni, viszont minden
esetben a tanács beleegyezése is szükséges egy ilyen tranzakció véghezviteléhez.18
A település fejlődése a városi tanács figyelmes őrködése alatt történt a későbbiekben
is. A várost érintő kérdésekben a városi tanács határozatai törvényerővel bírtak. Egy
1633-as tanácsi határozat a vár mögötti mező felosztására vonatkozik. A vásárhelyi elöljárók úgy döntöttek, hogy hat öl széles és húsz öl hosszú telkeket adnak el – ölét két forintért – azzal a feltétellel, hogy a vásárló egy év leforgása alatt házat épít rajta, ellenkező
esetben elveszik/elvehetik a telket a vásárlótól.19 Ezeknek a telkeknek a kiárusítása a város fejlődését tükrözi. Az így létrejött lakónegyedben kialakult örökíthető, elidegeníthető
telkekre a meglévő örökösödési szabályok voltak érvényben.
Marosvásárhely örökösödési szokásait egy 1634-ben megfogalmazott statútum egészítette ki és foglalta össze.20 A „Leges seu intra Muros Ciuitatis Marus-Uasárhely”-nek
nevezett szabályzat bevezetőjében leszögezik, hogy ez a falon belüli részre vonatkozó
cikkelyeket tartalmaz. A statútum bevezetőjében a szabályzat megfogalmazásának indoklását nyújtja: eszerint szükség volt az új statútumra, mert Marosvásárhely kulcsos
várost nem csak kőfallal, hanem olyan királyi kiváltságokkal is felékesítették, amelyekkel
már egynéhány esztendőtől fogva élt, ezért a megváltozott helyzetre megváltozott szabályzatot kellett megfogalmazni. Az új statútumnak írásba kellett foglalnia mindazokat
16
17
18
19
20

Pál-Antal 2006. 53.
Uo. 57.
Uo. 59.
Uo. 60
Uo. 60–69; CorpStat I. 83–87.
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az alapszabályokat, amelyek az új státusz révén megváltoztak, és azokat is jeleznie kellett,
amelyek a régi mezővárosi jogszabályokból érvényben maradhattak. A városnak jogilag
két különálló része maradt: az egyik a fallal körülvett rész, amely szabad királyi városi
jogokkal ruháztatott fel, és egy másik, amelyet Hóstátnak neveznek, amely megmaradt a
régi mezővárosi jogrenddel. Ez utóbbiban néhány nemes is lakott, akik megmaradtak
régi állapotukban.21 A statútum megengedte a Hóstátban telkekkel rendelkező nemeseknek, hogy azokat nemesi örökségként bírják. De a szabad királyi városi kiváltság elnyerése maga után vonta, hogy Marosvásárhely a többi erdélyi kulcsos város „ususátt,
consuetudoját” figyelembe véve megalkossa saját jogszabályát.22 Az új törvény tehát csak
a kőfallal körülvett város jogrendjét szabályozta, ahogyan a királyi privilégium is csak
erre a városrészre vonatkozott.
Az újonnan megfogalmazott örökösödési szabály szerint a falon belüli városban az
„osztály” örök időre szólt, a birtok fiúról fiúra, leányról leányra egyaránt szállt úgy, hogy
egyenlő divízió legyen közöttük.23 Ez a régebbi marosvásárhelyi szabályok módosítását
jelentette, vagyis fiú és leány között a vagyonban egyenlő volt az osztozás, most már a
lányokat sem zárta ki az örökségből a férfiág. A többi városhoz hasonlóan – akárcsak a
kolozsvári örökösödési jog esetén – a leszármazottak egyforma arányban örököltek. Erre
a módosításra bizonyára egyrészt a város érdekei miatt is szükség volt, hogy a telkek és a
városi javak mindenképp a városi polgárok tulajdonában maradjanak, ugyanakkor jobban megfelelt a polgárság vagyonkoncentrálási céljainak is. Az új rendelkezés alapján a
gyerekek egyformán örököltek a szülők után és a székely fiúleányosítást nem alkalmazták
a városban, ami már a székely örökösödési jog módosulását jelzi.
Abban az esetben, amikor valaki még életében leányát tisztességesen férjhez adta úgy,
hogy a lakodalomra és a leány „kiállítására” tisztességesen költött, és még maradtak utána kiskorú felneveletlen gyerekek, akkor a bíró a várbeli ház örökségéből, a javak összértékéből levonta azt, amit már a leányra költöttek, majd a megmaradt vagyont egyenlően
osztotta a többi gyermek között.24 A Hóstátban – mint ahogy azelőtt is szokásban volt –
az a leány, akit tisztességesen kiházasítottak úgy, hogy fehérruhával, ruhaneművel, menyegzőre való költséggel elláttak, nem térhetett vissza atyja örökségére, hanem ez a fiúkra szállt, akár őstől maradt, akár szerzemény volt.25
A vásárhelyi statútum egy másik sarkalatos szabálya a nemesekre vonatkozott. A nemesek letelepedése a városokban és mezővárosokban rendkívül sok bonyodalmat eredményezett. Ezek a gondok nem csak helyi szinten nyilvánultak meg, hanem még az országgyűlési határozatok is több alkalommal foglalkoztak a nemesek városi megtelepedésével. De mivel az egész kérdéskör nagyon bonyolult volt, csupán helytől és esettől függően lehetett értékelni, ezért nem is született erről semmilyen általános, örök érvényű
határozat. Ezzel párhuzamosan azonban a különböző rangú és rendű erdélyi városok a
nemesek letelepedésének kérdését a város státusának megfelelő szabályokkal próbálták a
város érdekeinek megfelelően alakítani. A szabad királyi városok általában elvárták és
megkövetelték, hogy a betelepedő nemes fogadja el és engedelmeskedjen a város statútumában megfogalmazottaknak.26 Más erdélyi szabad királyi városokhoz hasonlóan Marosvásárhely is leszögezte szabályzataiban a nemesek és a város közötti kapcsolat jogi
kereteit. Ezeknek a nemesekről szóló szabályoknak egyik fontos vetülete az öröklés kér21
22
23
24
25
26
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désére vonatkozik vagy pedig ott jut érvényre. Marosvásárhely esetében a határozatok
ebben a kérdéskörben is csupán a fallal körülvett városra vonatkoztak. A mezővárosban
a nemesek továbbra is megőrizhették kiváltságaikat, így az ott lévő nemesi telkek a szék
joghatósága alatt maradtak.27 A kulcsos városban a Bethlen Gábor által kibocsátott kiváltságlevél alapján a nemesek személyükre nézve megtarthatták nemességüket, de a város szabadalmaival nem szegülhettek szembe, a városban található házaikat és földjeiket
a város joghatósága alá tartozónak tekintették, illetve kötelességük volt a közterhek viselése. Azonban a vásárhelyi nemesek panaszára 1616 augusztusában a fejedelem engedményeket tett az itt élő nemesek javára. Megengedte nekik, hogy „magok és azon városi
házak és abban lévő s leendő minden emberek minden adótól, cirkálástól, dolgozástól,
szállótartástól és egy szóval minden városközi való teherviseléstől egészen és teljességgel
immunisok és bármiféle kereskedésre szabadosok legyenek”.28 A nemesek a várbeli házuk után évente három forint adót fizettek, és részt vettek a vár körüli munkálatokban,
ezen felül semmilyen közterhet nem róhattak rájuk.
A „külső” városban a régiektől hagyományozott törvények maradtak meg, azzal a
fenntartással, hogy a szerzett javakról mint saját jószágról lehetett végrendelkezni, akár
az apa, akár az anya esetében. A cikkelyekből kitűnik, hogy a végrendelkezésben különbséget tettek a szerzett és ősi javak között. A szerzett javakról lehetett végrendelkezni gyerekeik javára, míg az ősi vagyon a leszármazottakat vagy az atyafiságot illette meg.29 Ez az
„usus” a többi szabad királyi városban is szokásban volt.
A város 1634-ben kiadott statútumában az öröklés kérdéséhez kapcsolódnak az adósság fejében megkapott várbeli házakkal kapcsolatos végzések is.30 Az adósság, eladósodás
visszatérő probléma volt a tanácsi határozatokban és szabályokban. A szabályzat külön
cikkelyben tért ki arra az esetre, amikor valaki uzsora által vagy adósság fejében több
házat szerez meg a várban. A szabályok lehetőséget nyújtottak az adósok örököseinek,
hogy az adósságban lefoglalt házakat kiválthassák az uzsorás kezéből.31
A vagyon örökítésének egyik módozata a javak feletti végrendelkezés volt.32 Mint a
statútumokból és tanácsi határozatokból kiderül, Marosvásárhely örökösödési szabályai
szerint sem volt a testamentumtevés kizárva, sőt külön pontosították e jogi aktus körülményeit. Mégis, mindezek ellenére a források tanúsága szerint elég ritkán folyamodtak
ehhez a formához, hiszen alig maradt egy tucat végrendeletnél több a fejedelemség korából.
Az első kérdés az, hogy miért maradt fenn ilyen csekély számú végakarat, vagy miért
végrendelkeztek olyan ritkán. A város levéltárában fennmaradt legjelentősebb testamentum a Borsos Tamás főbíró végakarata. Ebből kiderül, hogy Borsos Tamás több végrendeletet is hagyott, a városi levéltárban lévő a városvezető harmadik testamentuma volt.
Mindezek az adatok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy lényegesen több végakaratot
fogalmaztak meg, mint amennyi ránk maradt, vagy talán tudomásunk van róla. A fennmaradt marosvásárhelyi testamentumoknak bizonyára csak a töredéke került eddig elő.
A város vezetője mellett még előkerült többek között Bunár György vámos, Vágássy
Istvánné Makkay Kata, Kádár György, György Balázsné Erzsébet és Borbély György végakarata.33 A testamentumot tevők minden esetben a szabályoknak megfelelően, tanúk
27
28
29
30

Pál-Antal: A Székelyföld… 28.
Uo. 45.
CorpStat I. 84.
„Leges seu articuli muros civitatis Maros Vásárhely anno domini 1634. 20 octobris”. In: PálAntal 2006. 60–65.
31 Uo. 62.
32 Tüdős S. Kinga: Erdélyi testamentumok. I. Hadviselő székelyek végrendeletei. Mv. 2003.
33 A szűkös keretek miatt a végrendeletek elemzése egy későbbi publikáció tárgya lesz.
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előtt rendelkeztek végakaratukról és hagyták vagyonukat családtagjaiknak. Ingó és ingatlan javak, házak, telkek, portiók, kertek, rétek, erdők, állatok, berendezési tárgyak örökítését tartalmazzák ezek az iratok. Mint már jeleztük, csupán a szerzett vagyont lehetett
végrendeleti úton örökíteni. Minden ingó és ingatlan esetén a végrendelkező személyek
szükségesnek találták, hogy kiemeljék és bizonyítsák, hogy igenis szerzett javakról szólnak.
A testamentumtevés tanúk jelenlétében történt,34 és kívánatos volt, hogy a végrendeletben foglaltak ne tartalmazzanak olyan kitételeket, amelyek a város törvénye ellen voltak (pl. végrendeletileg a várban lévő házat nemesnek adományozzák). A végakaratba
foglaltak azután váltak érvényessé, miután a bíró, valamint a város vezetőségének a tudomására hozták.
Az öröklés mechanizmusát a fejedelemség kori Marosvásárhelyen tehát a város rendeletei, szabályai statuálták, és azok mindenképpen a város és a városlakók érdekeit tartották szem előtt. A város életében hosszú ideig még fennállt a várban és a Hóstátban lévő
javak feletti örökösödési szabályok párhuzama. Minden hagyakozás a város vezetőségének a tudtával zajlott. Az eddig előkerült testamentumok mindenike rendelkezett olyan
meghagyással, amely némiképpen kiegészítette a szokványos örökösödési szabályokat,
vagyis olyan rendelkezéseket tartalmaztak, amelyek az örökösödési szabályokban vagy
egyáltalán nem, vagy pedig nem egyértelműen voltak szabályozva. A vizsgált végrendeletek közül azonban egyik sem tartalmaz a város érdekei elleni tételt.

34 CorpStat I. 85.
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A

háromszéki Máthé János (Magyarhermány, 1898. október 4.– Marosvásárhely,
1986. január 17.) – Sylvester Lajos értékítélete szerint – „Erdővidék legműveltebb
embere, Hermányi Dienes József, Bölöni Farkas Sándor, Benkő József, Apáczai és
Kriza huszadik századi unokája” megjelöléssel hagyományozódott az utókorra.1 Miután
faluja négyosztályos elemi iskolája és a székelyudvarhelyi református kollégium négy
osztálya után egyetemi tanulmányokat nem folytatott, autodidakta módon megszerzett
ismeretanyaga segítségével végezte kutatásait és feldolgozásait. Egy személyben a helytörténész, a néprajzi író, a közgazdász és a nyelvjáráskutató munkáját látta el. Életútja
miatt Sütő András Veres Péterhez hasonlította.2
Első írása – nyílt levél formájában – 1935-ben a Baróton megjelent helyi lapban látott
nyomdafestéket.3 Gondosan megírt történelmi korrajzai az 1960-as évek végétől a Megyei Tükörben, A Hétben, az Új Életben jelentek meg. Barótról, Zalánpatakáról, Olasztelekről, Magyarhermányról, az 1848–49-es szabadságharc Kufsteinben raboskodó székely
honvédtisztjeiről, a bodvaji hámorról értekezett, Gábor Áron ágyúöntésének adatairól
vitázott.4 Közzétette faluja 500 címszós tájszójegyzékét5 és tájszavait,6 megcáfolta a székelyek valláskultuszának hibás értelmezését,7 monográfusi alapossággal ismertette faluját8
és a régi magyarhermányi utcai népjátékokat.9 A kisbaconi Benedek Elek Emlékház avatásán mondott beszédében bátor kiállással kiemelte a nagy székely mesemondó régi lófő
rendből való származását, kinek ősei „kardja a szegen, paripája a pajtában örökös készenlétben kellett álljon”.10
Az 1989-es romániai változások után kéziratban maradt, jelentős tanulmányai láthattak napvilágot.11 1990-ben életműve előtti tisztelgésül egykori általános iskolája névadójaként tisztelte meg (Máthé János Általános Iskola). Két nagyobb lélegzetű monografikus
jellegű feldolgozása önálló kiadványként őrzi munkásságát és emlékét. A magyarhermányi református egyházközség története című munkáját Demeter László rendezte sajtó alá
és Kolumbán Vilmos József bevezető tanulmányával jelent meg.12 Ugyancsak szellemi
örökségéből adta közre László Márton a Magyarhermány kronológiája (1944–1964) című
alapmunkáját.13 A kötetgondozó háttértanulmányaiban nemcsak Máthé János életét és
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sylvester Lajos: Máthé János másik élete. Megyei Tükör 1969. máj. 3. 8.
Sütő András: Erdővidéki napló. Utunk 1969. jún. 20. 7.
A Magyar Párt parlamenti képviselőihez. Erdővidéki Hírlap 1935. febr. 24. 2.
A vitás kérdésben Kónya Ádám is neki adott igazat. L. Ágyúgyártásból – hibagyártás. Megyei
Tükör 1971. aug. 1. 6.
Hermányi tájszójegyzék. Művelődés 1970. február. 52–58.
Magyarhermányi tájszavak. Magyar Nyelvőr 1970. 23. sz. 204–218.
Egy naptárközlemény margójára. Korunk 1970. 7. sz. 1136.
Változó Valóság. Szerk. Imreh István. Buk. 1978. 199–214.
Magyarhermányi népszokások, játékok és babonák. In: Folklór, életrend, tudománytörténet.
Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, Hála József. Bp. 1984.
194–202.
Megyei Tükör 1969. máj. 31. 7.
A magyarhermányi vasgyártás története. ACTA 1996. I. Sepsiszentgyörgy 1997. 61–69; Magyarhermányi katonák 1562–1945. Uo. 247–263.
Barót 2004. (Erdővidéki Történeti és Természettudományi Tár II.)
Csíkszereda 2008. (Források a romániai magyarság történetéhez)
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munkásságát mutatta be, de közölte megfigyelési dossziéját, valamint a függelékben a
hagyatékában talált fontos iratokat is. Személyisége és működése több írástudó érdeklődését felkeltette, írt róla Sylvester Lajoson és Sütő Andráson kívül Ruffy Péter, Magyari
Lajos, Ablonczy László és Nagy Pál, aki „falusi tudós”-ként emlegette. Újabban Boér
Imre közölt róla méltató írást.14
László Márton tanulmányából tudható, hogy Máthé János munkálkodása során kapcsolatba került meghatározó erdélyi történészekkel – így Jakó Zsigmonddal, Egyed
Ákossal –, akikkel bizonyára nemcsak szóbeli szakmai jellegű beszélgetéseket folytatott,
tőlük írásbeli útbaigazításokat, adatokat is kért. A felsoroltak mesterét, Kelemen Lajos
levéltáros-történészt „barátjának és tanítójának tekintette”.15 Kapcsolatuk kezdetéről és
bensőséges voltáról a Kelemen Lajos emlékére című rövid megemlékezéséből tudhatunk:
„Ismerkedésem a nagy történelemtudóssal a negyvenes években kezdődött, székely-történelmi ismereteim bővítéséhez nála találtam tiszta forrásra, kapcsolatunk az évek folyamán bizalmas barátsággá fejlődött, ebből folyólag bírhatom értékes leveleit.”16 Közismert
tény, hogy Kelemen Lajost számtalan alkalommal és formában keresték meg írásban főleg címertani, családtörténeti vagy valamilyen egyéb történelmi kérdésben, s ő mindenkinek készséggel válaszolt. Teljes levelezésének nagyságrendje eléri az ötezer darabot. A
Máthé Jánosnak szóló, Kolozsvárról keltezett leveleiből három áll rendelkezésünkre
(1953. augusztus 23., 1954. április 12. és 1956. november 13.), melyek – a címzett megfigyelési dossziéjának ismeretében – nem meglepő módon az egykori állampárti titkosrendőrség, a Securitate irattárából kerültek elő.17 Egyes kérdéseinek többszöri feltevése
jelzi, hogy csak nagyon későre vagy egyáltalán nem kapta meg a kért válaszokat.
Bizalmas, közeli lelki kapcsolatukat legjobban az a néhány mondat jellemzi, amelyeket Kelemen Lajos – a rá jellemző nyíltsággal és őszinteséggel – a magyarországi 1956-os
forradalom leverése után egy héttel írt le: „A tehetetlenség leverő és fájó tudatát nekünk
saját érdekünkben némán kell viselni és nyelni. Minden legkisebb megjegyzés vagy éppen meggondolatlan cselekvés nemcsak elkövetőjének, de az egész erdélyi magyarságnak
is csak ártana most, s csak azok malmára hajtaná a vizet, akik legszívesebben a temetésünkön mulatnának. Legyenek azon kedves Öcsémék is, hogy nehogy meggondolatlan
szájjártatással vagy cselekvéssel a törvények és a rend ellen vétsenek valamiben atyánkfiai, mert azzal csak a hóhérkezekbe siettetnék a székelységet. Sztalin állítólag azt a kijelentést tette, hogy a magyarkérdés csak vagonkérdés. Nem volna érdekünk, ha a kipróbálást
éppen a székelységen kezdenék. Ők a saját fajtájukból tízmilliónyit áldoztak föl egy egyedül üdvözítőnek hirdetett rendszer és párt érdekében. Akik ezt megtették, azok könnyen
túltennék magukat egy elenyészőnek látszó kisebbséggel szemben. S volna elég, aki örvendene ennek.”18
A megfigyelés gyanúja vagy tudata miatt Máthé János nemcsak postai úton, magánkézben küldött levélben is kérte Kelemen Lajos szakmai segítségét: „Most pedig áttérek
Öcsémnek a Borbáth Károly útján hozzám juttatott kérdéseire.”19 Terjedelmi korlátok
14 Máthé János, magyarhermányi autodidakta tudós emlékezete. Erdővidéki Lapok 2003. 1. sz.
19–21.
15 Magyarhermány kronológiája (1944–1964). 27. 132. jegyzet.
16 A szinte csak levélrészletekből álló, kéziratban maradt megemlékezést Kelemen Lajos halálának 15. évfordulójára (1978. júl. 29.) írta. A Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Bizottság
Levéltára (Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii), 6598. sz. személyi dosszié (Máthé János) 1. köt. (A továbbiakban: ACNSAS-MJ.)
17 ACNSAS-MJ. Ezúton köszönöm meg Stefano Bottoni és László Márton segítségét, akik nélkül
a levél közzététele nem valósulhatott volna meg.
18 Kelemen Lajos levele Máthé Jánosnak, Kolozsvár, 1956. nov. 13. ACNSAS-MJ. 1. köt.
19 Kelemen Lajos levele Máthé Jánosnak. Kolozsvár, 1953. aug. 23. Uo.
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miatt a három rendelkezésre álló írásbeli diskurzusból most csupán egyik levelét tehetjük
közzé, a többi a kolozsvári levéltáros-történész jelenleg lektorálás alatt lévő levelezéskötetében fog megjelenni. Az alábbi forrásközlésből is kiviláglik a Kelemen Lajost annyira
jellemző szerteágazó ismeretanyag, az őszinte érdeklődés és a segíteni akarás. Szerencsénkre személyes jellegű, famíliájával és önmagával kapcsolatos, eddig feltáratlan ismereteket is megtudhatunk a nemcsak a kérdések szűk körére összpontosító, minden lényeges közlést magában foglaló, az összefüggésekre rámutató, adatgazdag válaszából.

Kelemen Lajos levele Máthé Jánosnak (Kolozsvár, 1954. április 12.)
Kedves Öcsém!
Folyó évi jan. 20-i levelére I. 28-án pár kérdésre egy levelezőn röviden válaszoltam
volt.
Remélem, hogy megkapta.
Azóta igazában most jutok újra lélegzethez, hogy ismét írjak, s most se tudok minden
kérdésére kielégítő választ adni, – de legalább egy részére megpróbálom.
Késésemben nagy szerepe volt az elmúlt tél embertelen hidegének is. Gyarló szobámat a kapott gyarló hatósági fával nem tudtam kellő melegre fűteni. Öt mázsa fából 2/3
rész fenyőfa s ennek 3/5 része vizes volt. Külön kellett ezt is szárítgatnom. A másik harmadrész fele nyár- és égerfa, s tavaly őszi vágású nyers bükk- és cserfa volt. Ehhez járult
elromlott kályhám, melyet rendes jó kályhásom betegsége miatt csak a tél végére tudtam
rendbe tétetni. Nappal az Akadémia irodáján dolgoztam s mire este 1/4 9-re hazaértem,
itthon +5–6º volt csak a szobám melege két nagy ablakom, rosszul záró nagy üveges ajtóm és amiatt, hogy két oldalról az udvar, egy oldalon egy emeletes ház fűtetlen raktárhelyisége határol, s csak egyetlen oldalon fűtött szoba. Ezekért december közepe óta nem
tudtam 3–4 esetet kivéve – midőn +16º melegig fűthettem – soha +12–13º-nál nagyobb
melegre fűteni úgy, hogy a telet a szobámban is nagykabátban zsugorogtam át, s részben
ez lehet az oka annak is, hogy másfél évvel előbb kezdődött süketülésemben jócskán
előhaladtam. Bár inkább valami jóban való haladásról adhatnék hírt!
A sok fázódásnak febr. közepén aztán úgy szakítottam végét, hogy eleget tettem a
háztulajdonosok egyike már előbb is többször ismételt meghívásának, s ha nem is az
ebédlőbe – hova éjjelre hívtak –, de a konyhára éjjelre átköltöztem, s ott háltam egész
március elejéig.20
Itt nem lehetett leveleket írni.
Közben nappalra másoló munkám került s gyarlón és káromra megállapított nyugdíjam pótlására erre a jövedelemre a megélhetésemért reá lévén szorulva, minden más
dolgot mellőzve ezt végeztem.21 A közben felszaporodott leveleket csak este, rendre vehettem sorra, hogy válaszoljak.
Így keríthettem sort Öcsém levelének kérdéseire is. Szíves elnézését kérem hosszú
késésemért.
Sorra veszem kérdéseit.

20 „…március elsejéig kénytelen voltam Rohonyiné Jancsó Éváék szívességéből az ők földgázzal
fűtött konyhájukon hálni”. Kelemen Lajos levele Herepei Jánosnak. Kolozsvár, 1954. jún. 6.
Sas Péter: Kelemen Lajos levelei Herepei Jánoshoz. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények
1993. 1–2. sz. 163–192.
21 Kelemen Lajos levele Herepei Jánosnak. Kolozsvár, 1954. ápr. 15. Sas Péter: A sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum elmenekített anyagának pusztulása 1945-ben. Kv. 2006. (ETF 258.)
208–215.
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1. Én Udvarhelyszék, illetve Udvarhely megye Levéltárát csak 140 deszkaládába csomagolt állapotában láttam itt, az Áll[ami] Levéltár akkori bérelt épülete kapualjában –
mely az utca felől le volt zárva – s az udvaron egy emeleti folyosó és az épület fala nem
éppen ideális védelme alatt. Azt tán írtam, hogy miért hozták volt el Udvarhelyről, s azt
is, hogy 1944-ben a bombázás veszélyeit valami szász templom melléképületében vészelte át. Szerencsére némi elnedvesedésen kívül – tudomásom szerint – más baja nem történt.
Ide való visszahozása után az anyagot – legalábbis nagyobb részében – kibontották.
Ebből már én is láttam tisztességes mennyiséget, de még csak a polcokra kirakva, rendezetlenül. Azt nem tudom, hogy a nagy és zsúfolt Áll[ami] Levéltárban ezzel az anyaggal
mennyire mentek s mennyiben használható. A tavaszon azonban – ha az idő kimelegszik
–, májusban dolgom lenne ott, s akkor igyekszem tájékozódni ott és Öcsémet is tudatom,
hogy lehet-e már a Levéltár ezt a részét használni.
Én nem tudom, hogy az anyag hogyan volt és hogy lesz rendezve, – de úgy gondolom, hogy Bardócz szék anyagát külön kezelték s ez logikusan így marad jövőre is. A
kutatónak mindenesetre ez az érdeke, mert egészen más dolog 10–15 ládányi anyagot,
iratot és jegyzőkönyvet, mint 140-et átnézni. Az átnézést pedig a jegyzőkönyveken kell
kezdeni, időrendben. A kijegyzéseket pedig a szék általános ügyeiről, aztán faluiról, családjairól és mind külön lapokra, nem füzetbe célszerű kiírni. Ezeket mi itt egyenlő alakban rendezzük, idősorban, külön. Így a kutató és író előtt az időbeli fejlődés magától kialakul s ez a feldolgozásnál nagy könnyebbítés.
2. A Kalabér családnévre s magára a név eredetére újat nem tudok írni. Rákóczi
F[erenc] kuruc serege szervezetéről, fölszereléséről nagy irodalom van. Csak Thaly Kálmán s a Hadtörténelmi Közlemények adatai kötetekre mennek együtt. Márki Sándor 3
kötetes II. Rákóczi F[erenc] életrajzában22 a hivatkozott forrás-feldolgozásokban ott van
a kötetek megírása idejéig az egész Rákóczi F[erenc]-kori irodalom. Én őszintén megírom, hogy Márki néhai professorom ezt a művét csak lapozgattam, de elejétől végéig
sohase olvastam el rendszeresen. A M[agyar] Történelmi Életrajzok sorozatában jelent
meg, s bizonyára megvan Sepsi Sz[en]t Györgyön is, a Sz[ékely] N[emzeti] Múz[eum]
Könyvtárában.
A Tolnai Világtörténet23 a nagyközönség részére írott, nem a szó teljes értelmében
vehető „tudományos” munka. De írói adataikat szakkönyvekből dolgozták föl s a legtöbbször megbízhatóan, – bár van kivétel is. – Az Öcsém által idézett sorok idézhetők,
mert igazak; de ezt megkapja más forrásokban is.
Nagyon valószínűnek tartom, hogy a Kalabér név jóval előbbről is előfordul 1765nél. Gondolom, hogy az udvarhelyi Székely nemzeti ládában volt legalább 20 különböző
székely lustrakönyvből és más névösszeírásokból ez a név előkerül előbbről is. A döntéssel tehát célszerű várni még.
3. Barabás Margittal24 rég nem találkoztam, s így nem tudom, hogy mennyire jutott
családfájukkal. Egészen bizonyos azonban, hogy Ő a legutóbbi nemzedékkel családfáját
jól meg fogja csinálni.
A moldvai hadjáratkor lófőséget nyert ősig fölvinni azonban az összeköttetést már
nehéz dolog: adathiányért. Nem lehetetlen azonban, hogy mivel a lófősítés sok családé
volt, ezek valamelyike alkalom szerint az eredetiről másolatot csináltatott s így még a
szöveg előkerülhet. Én láttam volt a Sz[ékely] N[emzeti] Múzeumban az azóta elpusztult
22 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. I–III. Bp. 1907–1910. (Magyar Történeti Életrajzok 51, 53,
54.)
23 Tolnai Világtörténelme. I–X. Szerk. Horváth Cyril, Mangold Lajos. Bp. 1910.
24 Barabás Margit (†2009) tanárnő, Jakó Zsigmond felesége.
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székjegyzőkönyvekben is több nemeslevelet iktatva.25 A Sidó családét pl. ki is írtam volt
ottjártamkor. Elég sajnos, hogy ezt azzal az oklevéllel, melyben a hermányiak szerepeltek, nem tettem meg, de kevés volt az időm is az alatt a hét alatt, míg kötött feladattal
dolgoztam. Ellenben az első adott alkalommal közöltem dr. Barabás Béla volt közjegyző,
utóbb ügyvéddel s orsz[ág]gy[űlési] képviselővel.26 Tudott róla Barabás Samu bácsi, az
egykori Orsz[ágos] Levéltár aligazgató is, aki akkor Papolcon lakott s eleget járt be Sepsiszentgyörgyre.
A magyar halogatás itt is megbosszulta magát.
A dolog annyival kétesebb, hogy az oklevelet a háború alatt a táborban állították ki s
megeshetett, hogy a had mozdulásával már idő se volt iktató másolásra és itthonra halasztották és esetleg örökre el is maradt.
A Vass Miklós-féle „A kir[ályi] könyvek székely oklevelei”-ből hiányzik.27 Viszont
onnan a siető munka s az akkor még fiatal Vass M[iklós] hely- és személynév ismerete
hiányossága mellett elnézéséből is kimaradhatott. Okvetlenül meg kell nézetni az
Orsz[ágos] L[evél]tár eredeti kir[ályi] könyvei megfelelő kötetében. Erre én dr. Entz
Géza barátomat meg is fogom kérni, mikor valahogy időm akad levélre hozzá. (Rég készülök írni neki is.)
A Barabás Samu bácsi édesapja által készített orgonák jegyzéke egészen bizonyos,
hogy az én összehányt és zavarodott gyűjteményeimben valahol meglesznek. Az én szobám azonban olyan most, mint az Augias istállója. Rajtam már rendcsinálás dolgában
csak egy leégés segíthet itt. Ezt azonban nem kívánom.
Viszont 77-ik életévemben kevés hátralevő életemet nem pazarolom keresgélésre,
annyival inkább, mert e hosszú élet alatt első keresésre legalább 90–95%-ban nem értem
sikerhez, s nincs bizalmam és türelmem erre pazarolni az időt és a még maradt kevés
életerőt.
Mikor nem azt keresem: egyszer csak előkerül, s akkor a jegyzéket elküldöm.
Egyébként Barabás Samu bácsi a maga jegyzékéről másolta s az ő iratait a Sz[ékely]
N[emzeti] Múzeumnak hagyta. Ott is meg kell lenni, hacsak nem hagyták azt is Papolcon,
mint egy csomó könyvét, melyek még ezelőtt kb. másfél évvel is ott voltak. Majd az egerek vagy egy tűzgyújtó-kereső és találó „elkezeli”, s akkor a kérdés székely módon lezárul.
Barabás Samunak eddig a néhai Csutak Vilmos igazgató barátom által írott életrajzát
ismerem legkimerítőbbnek.28 A róla szóló rövid életrajz és művei felsorolása mellett a
cikk végén megvan a róla szóló irodalom, illetve bibliográfia is a Gulyás-féle Magyar írók
élete és művei kötetében. Ez talán meglehet S[epsi]-Sz[en]t Györgyön is. Itt megvan mind
az Egy[etemi] Könyvtárban, mind az Akadémia kézikönyvtárában. A cikk nem hosszú.
Valaki egy óra alatt jól leírhatja.
4. A Dienes családfát Öcsém helyesen másolta. A Dienes Jánosról szóló rész tipikus
székely följegyzés. Igen sok székely atyánkfiának az az eredendő bűne és tévhite, hogy
amit ő tud, azt őkeméknek (az olvasóknak) is tudni kell, s aztán úgy ír arról, amit ő tud,
mintha azt valóban tudnák is. A jámbor olvasó azonban nem azonos a jólértesültségben
az íróval – mint a jelen esetben is –, s bizonytalanságban marad.

25 A múzeum legrégebbi anyagainak egy része Zalaegerszegen, 1945. március 29-én egy bombatámadás során elégett. Sas: A sepsiszentgyörgyi …
26 Barabás Béla (1855–1934) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő.
27 Székely oklevelek a XVI. századból. 1–2. TTár 1910. 121–143, 253–270.
28 Csutak Vilmos: Barabás Samu. In: Uő: Közösség és művelődés. Válogatott írások. Szerk. Egyed
Ákos. Buk. 1993. 149–163.
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A facete = 1. finomul, illőleg 2. nyájasan, kedvesen; 3. tréfásan. Hogy ezen mit kell
érteni, azt most már az esemény ismerete nélkül nem lehet eldönteni.
5. A pápai tizedjegyzék (1332–37) nagy valószerűséggel még az idén új kiadást ér, a
Román történelem forrásai sorozatában.29
Midőn a szöveg a Monumenta Vaticana sorozat I. kötetében megjelent,30 a kiadáshoz
azt a Rómában meglevő sorozatot használták, melyet az erdélyi r[ómai] kat[olikus] püspökség még az 1700-as évek utolsó negyedében lemásoltatott. Ez a másolat Gy[ula]fehérvárról elveszett ugyan, de szerencsére eladója az Erd[élyi] Múzeum kézirattárához
hozta, s Erdélyi Pál dr., az akkori igazgató megszerezte a gyűjteménynek és most is ott
van, több mint 40 év után is.
A jelzett tizedjegyzék nem eredetiben, hanem kb. egy századdal későbbi másolatban
maradt meg a Vaticanban. Úgy látszik, hogy az eredete már a másoláskor rongált lehetett
s talán azért is íratták le. Az erd[élyi] püspökség részére készült későbbi XVIII. sz[ázadi]
másolat leírója sokkal jobban ismerte és helyesebben másolta az erdélyi helyneveket,
mint az a papi ember, ki a Monumenta Vaticana részére másolt. Ezért az itt őrzött kézirat
jobb a nyomtatásban megjelent szövegnél.
Azonban már a 600 évvel előbbi lemásolásnál az eredeti egyes lapjai – úgy látszik –
helyenként nem jó helyre kerültek. Talán az összeírás széthullott s a lapok számozatlansága miatt helyretételkor nem jó helyre kerültek. Így jutottak a szövegbe egész más főesperességek egyházközségei tévesen egymás mellé, s kinyomtatva is így állanak helytelenül idegen szomszédságban.
A Román Tud[ományos] Akadémia készülő kiadványa részére a helyes sorrendet
igyekeznek kritikailag megállapítni. Jakó Zsigmond dr. volt egy[etemi] tanár a munka
ezt a részét már elvégezte. Legjobb lesz tehát megvárni e tekintetben a román kiadvány
megjelenését, mely kb. fél éven belül várható. Abban az esetleges kritikai észrevételek is
benne lesznek és hasznosíthatók.
Különben a Monumenta I. kötetében ugyanazok az adatok, mint az előbb a Magyar
Sionban kinyomatottak31 s így Juhász32 és Karácson Béla33 adatai ugyanazok, csak más
kiadásból.
Pető34 vagy Borbáth K[ároly]35 ebben az ügyben nem voltak nálam; de ha eljönnek:
nekik is csak azt mondhatom, hogy várják meg a javított dézsmajegyzék megjelenését.
6. A Daniel cs[alád] újabb adattárát36 s Benkő J[ózsef] Mikó-féle életrajzát37 alkalmilag leküldöm.

29 Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania.
30 Rationes collectorum pontificiorum in Hungaria. Pápai tized-szedők számadásai 1281–1375.
Bp. 1887. (Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Series Prima. Tomus
primus.)
31 Beke Antal: Az erdélyi egyházmegye képe a 14. sz. elején (Az 1332–1337. évek a pápai tizedjegyzék világánál). Magyar Sion 1893. Klny. Esztergom 1894.
32 Juhász István (1915–1984) egyháztörténész. A Kelemen Lajos által említett adatokat A székelyföldi református egyházmegyék (Kv. 1947) című munkájában használta fel.
33 Karácson Béla (1867–1946) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, majd a kisújszállási
református gimnázium tanára. Foglalkozott szülőfaluja református temploma és egyháza, valamint az erdővidéki református egyház történetével. L. A fülei régi református templom történetére vonatkozó adatok. Protestáns Közlöny 1897. 325–326; A fülei ev. ref. egyházközség
története, tekintettel topográfiájára és múltjára. Kisújszállás 1899.
34 Hihetőleg a magyarhermányi Pető József fia, Sándor, aki egyetemi hallgató volt Kolozsváron.
35 Borbáth Károly (1931–1980) tanár, tudományos kutató.
36 Újabb adattár a vargyasi Daniel-család történetéhez. Szerk. Kelemen Lajos. Kv. 1913.
37 Mikó Imre: Benkő József élete és munkái. Pest 1867.
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A postai csomagolás és feladás annyi komédiával és akadály-versennyel jár, hogy nekem arra nincs türelmem s időm.
Öcsém újabb kérdéseire ezekben válaszolhatok:38
1. Az Akácsos család nem az Ákos nemzetségből származik. Csak az Akácsos név
származik a latin Achatiusból.
Az Ákos nemzetség nagy, középkori nemzetség volt. Nevük a kun ak-su = Akus: fehér sólyom hangugratással képzett alakja. Nálunk a kihalóban levő híres Toroczkaiak
származtak ebből a nemzetségből s a kihalt nagy családokból a Bebekek és Folthiak. Nem
kizárt, hogy a Barcsayak is e nemzetség leszármazottai, mert a Samurakus elnevezés a
XIV. sz[ázad]ban egyik águkban szerepel, de okleveles anyag a bizonyításra nincs elég.
Ellenben szálláshelyeik közelsége a Folthiakhoz meggondolkoztató. A Háromszéken élt
Akácsosok neve ellenben egyszerűen az Akácius (Achatius) keresztnévnek vezetéknévül
használása, magyaros kiejtésben.
2. Benkő József39 családi leszármazásának most nem volt időm utánanézni. Pusztán a
Pálmay állítására nem adok semmit, mert ő egyike volt a legtudatlanabb és lelkiismeretlenebb íróknak.40
A típus kétségtelenül a közös őseredet mellett szól, mert a kisbaconi Benkők is afféle
csókaszemű, barna emberek, mint Benkő József volt. A székely családoknál a közös őseredet mellett elég sűrű a tartósabb ottlakás alapján fölvett előnév-változás. Így engem is
nagyon meglepett, midőn egyik Fülei Fosztó szívességéből átfutottam nemesi produkciós pörüket s abból láthattam, hogy egy-eredetűek a Koppándi Fosztókkal. Egy más forrásból láttam, hogy egyik közülük Kemény Jánost szolgálta, s tőle kapott MarosKoppándon két nemestelket s a hozzá tartozó birtokot. Sajnos, a fülei ágtól kapott adatokat csak részben kivonatoltam s ez a rész is áldozatul esett 1944. okt[óber] 12-én lakásom
„felszabadításának”. Annak a derék fiatalembernek pedig, ki szíves volt adatait hetekre
nekem idekölcsönözni, elfelejtettem a nevét és lakását. Föl volt írva, de sok mindennel a
felszabadulás örömnapján elveszett ez a följegyzésem is. (Több is veszett Mohácsnál!)
A Benkők[nek] is lehettek ilyen elköltözéssel, elházasodással szétvált, de őseredetre
közös családtagjai.
Saját családomnál is csak az utolsó években jöttem reá, hogy a külön családokként
ismert háromféle Nagyernyei Kelemenek családtagjai még 1720 táján az ősfészekben a
határban mind mezsgyeszomszédok, ami közös ősbirtok bírásával a közös őseredet mellett is szól.
A típus pedig annyira jellegzetes, hogy pl. Kelemen László m[aros]vásárhelyi törvényszéki elnöknek és nekem 300 év előtt volt közös ősapánk, s azóta e két ág között
összeházasodás nem volt és mi mégis főleg alakra, testtartásra és járásra annyira hasonlítottunk egymáshoz, hogy egyetemi hallgató korunkban testvéreknek vagy unokatestvéreknek néztek sokan, és nem akarták hinni, hogy csak a kilencedik ősapánk volt közös.
A lényegesebb különbség főleg arc- és hajszínünkben s szemünk színében volt. A mi
águnk inkább szőke volt, – az övék barnább. Nekem kék szemem apai örökségem volt,
Laci öcsém barna haja és szeme anyjától öröklődött. Ez így van más családok igaz kama-

38 Korábbi levelében mentegetőzött a nem szakterületébe vágó kérdés megválaszolásáért. „Előre
kell bocsátanom azonban, hogy én nyelvész nem vagyok s e téren nincs igazi tudományos
kiképeztetésem. Amit tudok, azt szakfolyóiratok és cikkek olvasmányaiból és kisebb adagban
nyelvész-szakemberektől nyert felvilágosítások és magyarázatok alapján tanultam. Szakfelvilágosításokat adni nem vagyok hivatott.” Kelemen Lajos levele Máthé Jánosnak. Kolozsvár, 1953. aug. 23. ACNSAS-MJ. 1. köt.
39 Benkő József (1740–1814) református lelkész, botanikus, történetíró.
40 Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy 1901. 65–68.
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rán kelt tagjainál is. Az eltérések néha korábbi ősökre való visszaütések jelei. (Van aztán
félrelépéssel következett eltérés is, – amivel a családok nem szoktak dicsekedni.)
Nekem is volt Marosvásárhelyen egy kisbaconi Benkő Elemér nevű osztálytársam.41
Kék szemű, cigánybarna fiú volt, Benkő Károlynak, Csík-, Gyergyó- és Kászon- s utóbb
Marosszék leírójának42 unokája. Ez is hasonlított Benkő Józsefhez, a híres író református
paphoz. Barna színük alighanem besenyő örökség. Kék szemük pedig talán a határnevek
tanúsága szerint minden székben valaha élt és beolvadt északi szláv lakosság emléke.
3. Az újparaszt elnevezés, mint már levelezőmben megírtam, II. József császár kora
után szerepel a cigány-jobbágyok neveként.
4. A nyíllövés mint hosszúságmérték sokszor szerepel, s éppen olyan nem pontos
mérték, mint a hozzávetőleges puskalövés.
Tőlünk a kézikönyvtárból az Akadémiáról a Román Tört[éneti] Intézet a Szék[ely]
Okl[evél]t[á]r VIII. kötetét már több mint két éve „rövid időre” kikölcsönözte, s többszöri reklamálásra se küldte maig se haza. A volt három felekezeti fiú középiskola egyikében
sincs meg a Székely Okl[evél]t[á]r VIII. kötete. Én nem szívesen érintkezem szavukat
meg nem tartó emberekkel akkor se, ha ezt a közönséges és nem becsületes vonásukat
tudományos intézeti álarccal takarják. Így nem mentem el az Intézetbe, hogy a szöveget
egészében láthassam. Szíves türelmet kérek addig, míg módomban lehet az egész szöveget olvasni. Addig is, ha Imre[h] Istvánnal találkozom, ki most itt a régi székely birtokügyek és falusi élet legjobb ismerője, tőle megkérdem. Ő azonban nagy elfoglaltsága mellett és miatt már legalább 2 hónapja nem volt az Akadémia dolgozójában olyankor, mikor
én is ott szoktam lenni.
5. A déz[s]ma = decima = tized.
Terménynek, tenyésztett állatnak, kosár-méhnek a tizedikje. A dézmát az ország területén nem mindenütt és nem mindenből fizették egyformán. Ez eleinte, a kereszténység fölvételétől hosszú ideig egyházi szolgálmány, illetve adó volt. Változását, történetét
lehetetlen egy levélben még csak vázolni is úgy, hogy tiszta képet lehessen alkotni róla.
Értelmezéséről és természetéről röviden minden jobb lexikon felvilágosítást nyújt, de
az idők folyamán történt változásait s az egésznek történetét nehéz jól ismerni, mert az
helyenként sokszor különbözőleg fejlődött. Én magam se ismerem eléggé az 1919-től
maig hatalmasan fejlődött magyar történeti irodalmat. Az 1940-ben nekem szánt kolozsvári egyetemi tanárságot ezért nem mertem elfogadni. Mikor 1928-ban először jártam
Szegeden és megláttam az új művek termében a tíz év alatt óriásit haladt magyar történet-irodalom nagyságát: tisztán láttam azt is, hogy én már Erdélyben – hol a kolozsvári
Egy[etemi] Könyvtár 22 év alatt magyarországi könyvekből minden szakból összesen
csak 300 kötetet szerzett be – soha elmaradásomat behozni nem tudom. Így neveztek ki
41 Egykori osztálytársáról megemlékezett Naplójában. „1905. augusztus 17. este. Vasárnap (13.)
délután láttam Benkő Elemérnél a Benkő Károly írói hagyatékának egy részét. Két óra alatt
csak az előmbe hozott mintegy harmad- vagy negyedrészét nézhettem át. Nagy része keveset
ér. Látszik, hogy Csík-Gyergyó-Kászon- és Marosszék példájára az egész Székelyföldet fel
akarta dolgozni, de az előmunkálatoknak csak a kezdetén volt, mikor meghalt, s a félív alakú
lapokra nagyobbára csak Benkő József Transylvania specialisának kivonatait írta ki. Eredeti
oklevelet egyet sem láttam XVIII. század közepénél régebbit. A hozzá szóló missilisek jelentéktelen emberektől valók s nagyobbára magánügyeket tárgyalnak. Láttam egy 1828-ból s egy
drb harmincas évek nehány hónapjáról szóló naplótöredéket is. Benkő Elemér mondta, hogy
Kazinczy-féle levelei is voltak, de most azok nem kerültek elő. Benkő sokra tartja e romokat.
Szegény lévén ő is, nem mertem kapacitálni, hogy hozzánk tegye letétbe, pénzt pedig alig ér.
Ezt megmondtam világosan neki.” ROLKmIg, Fond 40. Kelemen Lajos Naplója. 1905. esztendő.
42 Benkő Károly: Csik-, Gyergyó- és Kászonszékek leírása. Kv. 1853; Uő: Marosszék ismertetése.
Kv. 1868–69.
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aztán főigazgatónak ahhoz a Levéltárhoz, melynek naggyá növekedésében elsőrendű részem volt.
Azután se tudtam behozni egyes téreken való elmaradásomat s most még lehetetlenebb, mert az ott most is szépen fejlődő történetírás eredményeiből alig jut el valami ide.
Itt pedig az erdélyi történetírás pang. Az utolsó 6 évben Erdélyben megjelent egyetlen
igazi történelmi, komoly színvonalas magyar művet se ismerek és aligha van más is, aki
ezzel a szerencsével dicsekedhetik, hogy ő ismer. A sokkal kedvezőbb helyzetben levő
román történetírás is inkább csak helyben tapos, mint halad.
Egyébként bármely egyház-jogtörténeti könyvben is lehet a dézmára adatokat találni.
Az újabb irodalomból én Szabó Istvánnak Tanulmányok a magyar parasztság történetéből című munkájában láttam a dézmát is érintő részleteket. Öcsém részére elegendőt
nyújtana azonban Acsády Ignác könyve is a magyar jobbágyság történetéről, ha megkaphatná.43 Ennek Erdélyt tárgyaló részei nem a legteljesebbek ugyan, de mégis használhatók.
5. Rugonfalvi Kiss István és munkatársai közös művének egyes részei44 különböző
értékűek.45 Annak idején R. Kiss István engem is felszólított Marosszék megírására, de
akkor én néhai leányom miatt éppen súlyos lelki válságban vergődtem,46 s nem vállaltam
a nekem szánt feladatot. Mikor aztán a könyv később kezembe került, csak egyes részleteit olvastam, s köztük most csak Háromszékre és Marosszékre emlékezem jobban.
Nagyközönségnek szánt, inkább népszerűsítő, mint igazi tudományos munka. Az általam olvasott részekből Háromszék volt a jobb. Álnevű írója valóságos neve Kispál László.47 Itt él még, közel a 80 évhez. A könyv utolsó része aztán vásári fércelmény, inkább
előfizetők fogására, mint a történetírás szolgálatára.48 De még az ilyesminek is van némi
haszna, mert a díszcsokorba szedett nevek gazdái legalább a kötet egy részét – vagy ritkábban az egészet is – elolvassák.
Én egyébként a könyv részleteire már nem emlékezem. Újra át kellene futnom, lapoznom, hogy számba vehető véleményt mondhassak róla, s ez azért se könnyű nekem,
hogy itt az Akadémiai Levéltárnak (Erd[élyi] Múz[eum] Levéltára, átmázolt elnevezéssel!) kézikönyvtárában nincs meg.
7. Napóleon oroszországi hadjáratának jóformán minden európai nemzet történetírásában nagy irodalma van, főleg a XIX. század első három negyedéből. Jól emlékezem
pl. arra, hogy midőn 1919–20-ban az itt megszűnt 51. közös gyalogezred feloszlott, ennek kb. 4000 kötetes szép szakkönyvtára is volt, túlnyomólag német, de kisebb számmal
francia, nehány angol s nagyon kevés magyar könyvvel. Ezekben láttam katonai szakfeldolgozásokon kívül emlékiratokat is. A könyvanyagnak csak egy része került be az
Egy[etemi] Könyvtárba. Ezekben bizonyosan van adat az 1812. évi hadjáratra is.
Ezek azonban Öcsémnek nem sokat érnek, mert ami iránt Öcsém érdeklődik, arra
nem is kaphat lényegest. I. Ferenc császár és király hadserege ugyanis e súlyos kimenete43 Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. Bp. 1906.
44 A nemes székely nemzet képe. I–II. Szerk. Rugonfalvi Kiss István. Debrecen 1939.
45 A kötetek fejezetei és szerzői: Székelyföld (Bányai János), Udvarhelyszék (Szentmártoni Kálmán), Marosszék (Bözödi György), Háromszék (Kispál László), Csíkszék (Venczel József),
Aranyosszék (Gyallay Domokos), A székely nemzet mai helyzete (Paál Árpád), A Székelyföld
egyházi és kulturális élete (Biró Sándor), A székely népköltészet (Markos Albert), A székely
népzene (Domokos Pál Péter).
46 Leánya, Kelemen Erzsébet (1911–1939) a felkérés idején súlyos magánéleti problémákkal
küszködött.
47 Fő műve: Erdély fejedelmi korszaka. Bp. 1940.
48 A nemes székely nemzet képe. III. Székely seregszemle. Szerk. Rugonfalvi Kiss István. Debrecen
1940.
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lű hadjáratban nem vett aktív részt, csak mint figyelő hadsereg állott Galíciában, Bukovinában és Erdély keleti határain is. A székely határőr-katonaság tudtommal szintén csak
készenlétben volt.
Itt említem meg aztán – mert ezt is jó tudni –, hogy az összes régi határőr-katonaság
levéltári anyagát a péterváradi várban őrizték. Ez aztán a trianoni békében Szerbiának
jutott, s a székely határőrség legfontosabb történelmi anyaga így szerb kézben van. Az
1914–18-i első világháború szerencsétlen végével aztán más, túlnyomólag vagy legalább
javában székely legénységű ezredek, mint a 62., 82. brassai, m[aros]v[ásár]helyi és udvarhelyi ezredek ezredirattárai is súlyos károkat szenvedtek. Nagyon sok katonai anyagból
lett akkor csomagoló vagy tűzgyújtó papiros. Részben ez lett a sorsa az erdélyi honvédezredek levéltári anyagának is.
Végül Öcsémnek arra a kérdésére, hogy az én munkásságomból mi érinti Udvarhelyszéket, könnyű felelnem, mert ilyen dolgozatom vagy közleményem nagyon kevés
van. Az én munkásságom bibliográfiai összeállítása megjelent volt az Erdélyi Múzeum
folyóirat 1937-i évfolyamában, s abból különlenyomatban füzetben is.49 Ez most hirtelen
nincs kezemnél, de anélkül is tudom, hogy Udvarhelyszékről csak a bágyi várról írtam a
székelyudvarhelyi Székelység kis folyóiratban.50 Adatokat közöltem onnan a székelyderzsi
unitárius templomról 1789-ből a Dolgozatok stb. c. folyóiratban51 s több unitárius templomról a Keresztény Magvető u[nitárius] egyh[ázi] folyóiratban,52 s írtam a székelydályai,
felsőboldogfalvi és kecsedkisfaludi XVII. századi mennyezetfestményekről egy a XVII.
sz[ázad]i erd[élyi] magyar mennyezetfestményekről megjelent tanulmányomban.53
E három éjjel született levelet azzal fejezem be, hogy tegnap volt benn nálam Borbáth
Károly. Ő mondotta, hogy itt a K[olozs]v[ári] Áll[ami] Levéltárban Udvarhely m[egye]
levéltára nagy része[t] már majd két éve hogy szellőzés és takarítás alatt látta. Bardóczszék anyaga külön kezelés alatt állott benne.
Szíves elnézést kérek a hosszú késésemért. Ha ennek okait kénytelen volnék megírni,
akkor ez a levél még két ekkorára nyúlna.
Kedves Öcsémet melegen üdvözölve szeretettel maradok öreg bátyja:
Kolozsvár, 1954. ápr. 12. éjjel
Kelemen Lajos
Itt a 600 m. tengerszín feletti magaslatok tegnap óta újra fehérek. A havasokon nagy
hó esett s hidege zsugorgat.

49 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve (1897–1937). Cluj
1938. (ETF 99.)
50 A bágyi vár. Székelység 1940. 33–36.
51 Adatok öt székelyföldi unitárius templomkastély történetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárából VII. 1916. 100–119.
52 Legrégibb adataink unitárius templomainkról püspöki egyházvizsgálati jegyzőkönyveinkben
1789-ig. Keresztény Magvető 1922. 168–180.
53 Erdélyi magyar mennyezetfestményeink a XVII. százév végéig. Művészeti Szalon 1928. 6–7.
sz. 6–10; Erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a XVII. századból. Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1944. Kv. 1945. 156–218.
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Rozsnyai Dávid török deák válópere

E

rdély utolsó török deákjának közéleti és irodalmi munkásságát másfélszáz éve számon tartja a magyar művelődéstörténet, kéziratban rekedt munkái sorra megjelentek nyomtatásban, életrajzát három szerző is megírta, és a szövegkiadások sajtó
alá rendezői is foglalkoztak életútjával a bevezetőkben.1 Alább közlendő, mindeddig fel
nem tárt válópere új adatokkal világítja meg családi viszonyait, helyesbíti a szakirodalom
eddigi állításait, ugyanakkor a XVII. századi református egyházmegyei bíróságok működésének részleteit is megvilágítja.
Rozsnyai Dávid Marosvásárhelyen született 1641-ben kisbirtokos nemescsaládban; a
kolozsvári református kollégiumban tanult. 1663-ban „kiállt a kollégiumból”, és Apafi
Mihály fejedelem udvarába ment Segesvárra, ahol sógora, Veresmarti Gáspár református
püspök és id. Csepregi Turkovics Mihály kolozsvári kereskedő, portai kapitiha támogatásával török deák lett. A nyelvet a hódoltságban és Isztambulban tanulta meg, többször
kísérte a követeket a Portára, megjárta Drinápolyt, Kandiát, itthon létében pedig szorgalmasan fordította a török diplomáciai levelezést. Többször járt követségben, 1672-ben
például az orosz–lengyel háborúban a török táborba szánt erdélyi élelmiszerszállítmány
mellé osztották be tolmácsnak.2 Hivatali munkája mellett az oszmán–magyar kapcsolatokra vonatkozó történelmi forrásokat is gyűjtött, naplóiban fordulatos stílusban örökítette meg az erdélyi követjárások mindennapjait.3 Szolgálatait Apafi fejedelem a konvenció mellett birtokadományokkal is honorálta, 1669-ben 10 jobbágyot adott neki
Magyarherepén, 1675-től pedig holtáig élvezhette a magyarherepei dézsmát.4 Ugyancsak
1675-ben váltotta magához a fejedelmi pár beleegyezésével a fogarasföldi Ohába zálogbirtokot.5
Szépen ívelő közéleti pályáját a Béldi Pál-féle összeesküvés megtörte, a trónkövetelővel való kapcsolattartás vádjával 1678–1682 októbere között négy évig raboskodott
Görgényben és Szamosújváron. Rabságát arra használta fel, hogy Evlia Cselebi török változata nyomán magyarra fordítsa a Pancsatantra című indiai mesegyűjtemény egy részét,
amelyet aztán Horologium turcicum címmel kéziratban terjesztett.6
Kiszabadulása után visszakerült Apafi udvarába, 1682. október 20-án megállapított
konvenciója tisztességes fizetést jelentett, amit 1693-ig fel is vett. Ekkor már II. Apafi
Mihály szolgálatában állt, tőle 1698-ban kapott utoljára fizetést, a későbbiekben pedig a
Gubernium segélyezte az országnak tett szolgálataira való tekintettel.7 1705-ben II. Rá-

1
2
3
4
5
6
7

Stoll Béla–Varga Imre–V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. I. Bp.
1972. 459–460.
Kármán Gábor: Az erdélyi török deákok. Kora újkori értelmiségiek állami szolgálatban. Sic
Itur ad Astra 2006. 1–2. sz. 166.
Rozsnyai Dávid: Történt dolgok I. Ferdinándtól I. Leopoldig. In: Rosnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Kiad. Szilágyi Sándor. Pest 1867. (MHHS VIII.) 23–264; A
magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 302.
Perényi József: Rosnyai Dávid. Sátoraljaújhely 1896. 6–9; Szilágyi: i. m. 14–15.
Adattár. Közli Kelemen Lajos. Genealogiai Füzetek 1905. 79–80.
Horologium turcicum. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1926; Klaniczay: i. m.303.
Oklevelek Rozsnyai Dávid fogsága történetéhez. Közli Koncz József. TTár 1883. 169; Rozsnyai
Dávid életéhez. Közli Koncz József, Deák Lajos. TTár 1884. 203, 205–207.
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kóczi Ferenc kancelláriáján is foglalkoztatták, a szatmári béke után pedig birtokain élt a
Főkormányszéktől megszavazott nyugdíjból. 1718. március 4-én hunyt el Fogarason.8
Harmincnégy éves fővel már öreg legénynek számított, amikor 1675-ben házasságra
adta a fejét. Lakodalmát a radnóti udvarban rendezte meg a fejedelem, a szeptember 3-i
– hagyományosan kedden tartott – ünnepi alkalomra például Bethlen Farkast is meghívta.9 Feleségét Nagy Anna néven említik a források;10 az alábbi válóperi iratokban szereplő Nyerges név talán kettős családnév-használattal magyarázható.
Rozsnyaiék házasságát a fennmaradt levelek alapján boldognak tekinti az egyik életrajzíró,11 megállapítása helytálló is az első évtizedre vonatkozóan; a török deák négyéves
fogsága idején Anna asszony példásan helytállt, rendezte a gazdaság ügyeit, nevelte a
három gyermeket. Kapcsolatuk az 1680-as évek közepén romolhatott meg, és Dávid deák
1687 elején beadta a válókeresetet a marosi református egyházmegye részleges zsinatához. Indoklása nem túl meggyőző, csupán azzal vádolja feleségét, hogy magyarherepei
házukat felügyelet nélkül hagyva éjjel utazott el Marosvásárhelyre, ott pedig nem az ő
házában szállott meg. Felesége válaszában ki is fejtette, hogy 1686 őszén az ország lakossága igyekezett menedéket találni az ide telelni jövő császári csapatok elől, ő pedig magára hagyva úgy menekült gyermekeivel együtt, ahogy tudott. Azt is felrótta felperes férjének, hogy a válókereset házasságukra vonatkozóan semmi érdemlegeset sem tartalmaz.
Az egyházmegyei bíróság a perrendtartás szerint mindkét felet kibocsátotta bizonyításra, vagyis a tanúvallatások megejtésére. Fél év múlva, szeptember 10-én12 vizsgálta
meg a bíróság a felek bizonyítékait, és amint a vallomások kivonatából látható, a felperes
férj paráznasága vált nyilvánvalóvá. Ennek alapján az egyházmegyei szent szék elválasztotta a házasfeleket, Nyerges Nagy Annát felszabadította a második házasságra, Rozsnyai
Dávidot viszont eltiltotta az újbóli házasodástól, kizárta az egyházból, és világi hatóságnak adta át a paráznaságért járó büntetés végrehajtása végett.
Rozsnyainak sikerült kegyelmet szereznie a világi hatóságnál, ennek nyomán az egyházmegye engedélyével eklézsiát követett a Nyárádszentbenedeken tartott bírósági ülésen. Többször is kérvényezte, hogy válásának utolsó következménye, a házasságtól való
eltiltás alól is mentsék fel, ezt a szent szék az 1688. április 2-án tartott ülésén meg is tette
„országos szolgálattyára” való tekintettel. Dávid deák élete folyamán gyakran hivatkozott
az országnak tett szolgálataira egy-egy kérése indoklásakor, a református egyházmegyei
bírósági gyakorlatban azonban ez az egyetlen általam ismert eset, amikor a szék hasonló
indoklást figyelembe véve kedvezményt nyújtott.
Rozsnyai uram az engedély birtokában gyorsan megházasodott, Fogarasi Rebekát
vette el, és 1688. július 25-én már arról biztosította Anna asszonyt, hogy Herepén maradt
ruhái közül „semmidet mostani feleségem, ha örökké itt hagynád is, meg nem viseli”.
Továbbra is gondoskodott elvált feleségéről és három gyermekéről: „Az istenért intlek s
kérlek, a gyermekek a templomot és scholát ne tágítsák, úgy az ingemet is odafizetem
érettek.” Új felesége is méltányosan viselkedett, a fiúnak zsinór övet, a leánykáknak ingvállra valót és pártát küldött.13 1689. október 31-én kelt levelében Rozsnyai újból figyel-
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Dézsi: i. m. 12–15.
Török-magyarkori állam-okmánytár. Szerk. Szilády Áron, Szilágyi Sándor. V. Pest 1871. 352;
Dézsi: i. m. 11–12.
Pl. Rozsnyai Dávidné Nagy Anna folyamodványa. TTár 1883. 161.
Perényi: i. m. 36–37.
A dátumot Rozsnyai a naptárába is följegyezte: „September 11. Dies divortio occidens, 1687.”
Simonfi János: Rosnyai Dávid naptári feljegyzései. EM 1914. 115.
TTár 1883. 166.
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meztette első feleségét: „A gyermekek tanuljanak, hiába az időt ne töltsék, melyre igen
szorgalmatos vigyázással légy.”14
Tanulásra intő szavainak volt foganatja, gyermekei örökölték intellektuális érdeklődését. Első házasságából származó fia, András 1716-ban egy vallásos munkát fordított
latinból magyarra,15 a másodikból született Sámuel pedig – aki az apjától tanulhatott meg
törökül – 1715-ben a szultáni főlovászmester, Izmáel lóorvoslási szakmunkáját ültette át
anyanyelvére.16

Függelék
1. Marosvásárhely, 1687. február 26. A marosi egyházmegye partialisa Rozsnyai Dávid
válóperét tárgyalja.17
Sessio sedis particularis habita MVásárhelljini 26 Febr. anno 1687. […]
Causa generosi Davidis Rosnyai contra et adversus foeminam Annam Nyerges ut
Inctam utrinque in MVásárhelj in civitate MVásárhelj in sede siculicali habitantes.[!] Pro
A[ctore] procurator Stephanus Sombori et alii quilibet, proponit et dicit: Ez okáért kellett az Inctat a szent Szék eleibe citáltatnom, ennek előtte bizonyos üdőben herepei házamnál hagyván az Inctat, hogy gondot viseljen, mitől vitettetvén, házamat pusztán
hadta, étczakának idején eljővén, hol járt, hol nem, nem tudom, ide jővén a városra, nem
jött az én szállásomra, tudván, hol szállásom, én azért a szent Széktől exmissiot impetrálok,
és ami divortiom dolgát illeti, mindenekről exmissiot impetrálok[!], és comprobálván a
divortium dolgát, azt kívánom, hogy az Inctatól divortiáltassam et secunda vota
transmittáltassam. Et protestatur ad ulteriora.
Pro I. procuratores Nagy András uram és Gergely Deák uram et alii quilibet et iidem
procurator Inctae primum et ante omnia excipiálván azon, hogy personaliter kellene az
A.-nak őkegyelminek jelen lenni, ex gratia Sanctae Sedis most megengedtetett, hogy per
procuratorem szólhat, de másszor mindenkor personaliter compareáljon. Interim kívánván azt is, hogy a dominus A. procuratorának az Inctanak fizetni tartozzék, és magát
gyermekivel edgyütt tisztességesen sustentálni mindaddig, míg őkegyelmeknek dolgok
decidáltatik.
Deliberatum. Az Incta justum petit, amit eddig költött vagy ezután is költ, computálván deponáljon, ne szóllítson az A.-nak procuratora, mindenik fél personaliter compareállyon.
I. de merito dicit: Értem a dominus Actornak ellenem való propositioját, meljre azt
mondom, hogy amint irattja, hogy házánál mint feleségit gondot viselni otthon hagyott,
és éjjel jöttem volna el házától őkegyelminek, úgy vagyon, mert az országnak jobb része
elfutott az ellenség előtt, engemet neveletlen árvájimmal ott hagyott, Isten tudgya, mivel
s hogy jöhettem mások embersége és fizetésem által ide a városra. Én elsőben is mentem
az őkegyelme házához, de annak kapujára s micsoda s mi októl[!] viseltetvén lakatot
hántak, és bé nem bocsátottak, az uczán meg nem szállhattam apró gyermekimmel, hanem edgy testvér atyámfiához kételeníttettem szállani, melyben semmit sem vétettem,
hogy penig étczaka kellett jönnöm, a szükség kénszerített, mint más böcsületes embert.

14
15
16
17

Perényi: i. m. 37.
Kelemen Lajos: Rosnyai András. EM 1906. 234–235.
Simonfi: i. m. 122.
Az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár marosvásárhelyi fióklevéltára, a marosi egyházmegye levéltára, prot. I/1. Series causarum. p. 38–41.

303

EME

Sipos Gábor

Ami pedig a divortium íratásának alkalmatosságát nézi, semmit nem declarál őkegyelme ellenem való propositiojában, hogy miért kívánnya azt, elvárom, mit comprobál
ellenem, én is a szent Széktől kévánok exmittáltatni, hogy magam ártatlansága mellett de
omnibus congruis circumstantiis kész lészek mindeneket comprobálni, comprobálván
annak rendi s módja szerint a szent Széktől deliberatumot várok. Protestálván arról, hogy
ne sit serum arról is deliberatumot a szent Széktől vennem, ha mi dolog interveniál a
dominus A. ellen ezen causanak decisiojáig mind a vallatás közben, mind penig ezen
törvényben, mellyet még nem tudunk, annak poenajáról rendi szerént deliberatiot kívánunk és extrahálnunk. De caeteris protestatur.
Deliberatum. Ambae partes exmittuntur.

2. Marosvásárhely, 1687. szept. 10. A marosi egyházmegye partialisa Rozsnyai Dávid válóperében ítéletet hoz.18
Sessio sedis particularis habita MVásárhelljini 10 Septembris anno 1687. […]
Deliberatum super causa generosi domini Davidis Rosnyai. A prokátorok contendálnak arról, mivel tartoznék Rosnyai uram feleséginek, mitől fogván a per indult köztök,
az mivel a szent Partialis az előtt ollyas deliberálás volt, hogy Rosnyai uram tartozzék
kölcségeivel tartani feleségét és gyermekit, és amit erre a perre költ, azzal is tartozzék,
mely deliberatumunk ellen edgyik a procuratorok közül orcátlanul azt mondgya, hogy in
rerum natura ollyan nem hallatott, nem is tudgya, micsoda tekintetből cselekedte a szent
Partialis, de az egész Partialis recognoscálja azt, más székeknek és ennek is usussa e volt
eddig, hogy a férfiú tartozzék arra a perre, amit költ a felesége, refundálni. Azért őkegyelme is a dominus A. tartozik deliberatumunk szerént az I.-t contentálni, valamit eddig
költött, ezután is, míg végbe megyen a per, az asszony penig előttünk tartozik jurálni
arról, amit eddig költött.
Nem hagyá az A. jurálni, hanem kész pénzül a szent Partialis előtt contentálá.
Deliberatum super causa generosi domini Davidis Rosnyai. Mind a két félnek relatoriait szorgalmatoson megvizsgálván, a Rosnyai Dávid uram relatoriáiból felesége ellen
látunk oly dolgokot, míg a szeretet egésszen meg nem bomlott közöttök, tehát feleségit,
gyermekit tartotta, táplálta, ruházta, de hogy a szeretett megbomlott köztök, mint az
asszony relatoriai mutattyák, nem tartotta, táplálta, ruházta feleségit, gyermekit, hanem
másokot tartott, táplált, ruházott, sőt még felesége bosszújára, felesége tulajdon öltözetit
másra adta, abban jártatta, előtte azt mondván, be szépen illik az ruhád, lelkem, viseld jó
egésséggel, lelkem. Az is constál az A.-nak relatoria[já]ból, hogy felesége az ura házához
nem ment másodszor senkivel, hanem báttya házához, mert először nem bocsátották
volt bé az ura házához, hanem lakatot vetettenek a kapura, mint az I.-nak relatoriajaból
kitetszik.
Az I.-nak is relatoriait megolvasván látunk oly terhes dolgokot ura ellen, mellyek
nyilvánvaló paráznaságot tesznek, mert superlát alatt egy ágyban látták feküdni sokszor,
Thordán penig egy hétig egy nap híjján egy házban, edgy ágyban háltak éjjel nappal, még
természeti dolgokra sem jöttek ki, hanem csebret tartottak benn, az ajtóra őrzőt vetettek,
eszt penig hárman edgy nyomon vallják. MarosVásárhellyen penig sokszor egész étczakákot edgyütt töltött el Szőcs Sárával, csak mikor megvirratt, akkor ment haza. Járában
is lévén edgy azt vallja, hogy ő előtte külön vetettek ágyat Szőcs Sárának, de azelőtt mindenkor ketten edgyütt háltanak. Nyárádtőn is, amint a bizonyság béhozza, a maga házánál edgy asszonnyal egy ágyban látták feküdni, hogy bényitották az ajtót, mellőlle ugrott
fel az asszony. Hogy Szőcs Sárának megterhesedését vette eszébe, azon mesterkedett a
dominus A., mi módon vesztesse el a gyermeket a méhéből, maga készítvén az orvossá18 Uo. 77–80.
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got, hánt tőlle fél vékánál, […] meg hat veder eczetet. Ezenkívül Szőcs Dávidnénak is
látták éczakának idején egy mentőkében, pendelyben a dominus A. házában, melyben
hált, járását, mikor lejött onnan, a cseléd elalutt, nem vette eszibe.
Vadnak még egyéb dolgok is, mellyek mutattyák, hogy nagyobb hűséggel, szeretettel
volt Szőcs Sárához és Annjához, mint feleségéhez, mert Sárával egy kádba is feredett,
ketten mezítelen feredett[!]. Et per haec tetszett a törvénynek, hogy Nyerges Anna
divortiáltassék et ad secunda vota transmittáltassék, Rosnyai Dávid penig magistratus
keziben judicáltatik, excommunicáltatik, ligába vettetik.
NB. Az Incta procuratora, nemes Gálfalvi Gergely uram által prohibeáltattya a szent
Széket attól, hogy az Inctának az Actor ellen való attestatoria relatoriait (mivel a szent
Szék maga kezinél hagyta) senki instantiajára ki ne adgya, adassa, hanem ha magának
casu quo kívántatnék keziben assignáltatni kívánja.

3. Backamadaras, 1688. ápr. 2. A marosi egyházmegye partialisa a feleségétől elvált
Rozsnyai Dávidot a második házasságra felszabadítja.19
Sessio sedis quindenalis habita B[acka]Madarasini anno 1688. die 2 Aprilis.
Deliberatum. Mivelhogy Rosnyai Dávid uramot a szent Partialis feleségitől divortiálván, magistratus kezibe adjudicáltatott volt, excommunicáltatott, ligában is vettetett
volt, de őkegyelme a külső tisztektől meggratiáztatván, Partialis annuentiajából sz[ent]
benedeki quindenánkon ecclesiat követett, mostan sok rendbeli instantiajit és országos
szolgálattyát meggondolván (mellyet ha nem ponderáltunk volna, tovább haladott volna) absolváltuk a liga alól, et in Domino ad secunda vota transmittáltatik, ami penig a
feleségének ellene való contentatioját illeti az adósságról, a nem minket illet, törvény
alatt való ember keresse suis modis.

19 Uo. 92–93.
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Firtos történetei

M

inden kutatónak vannak kedves témái, melyekhez nemcsak szellemi vagy tárgyi kapocs köti, hanem valamilyen oknál fogva szívéhez is közel állnak. Utóbbi
szempont nem tartozik a tudomány alapelveihez, valójában szemben áll azokkal. Emiatt ritkán valljuk be a tudományos nyilvánosság előtt effajta belső kapcsolatunkat. Úgy gondoltam, hogy az alkalom, amelyre dolgozatom készül, önmagában kellő indok arra, hogy olyan témát válasszak, melyhez nem pusztán tudományos indíttatású a
kötődésem. Firtos hegyével való ismeretségem jóval korábbi tudományos elhivatottságomnál, talán ez az oka annak, hogy területére általában nemcsak a kutatás szándékával
indulok. A Firtos tekintélyes hegytömege a Görgényi-havasok egyik oldalnyúlványa,
amely 1000 m fölötti magasságával a Sóvidék térségében uralja az Erdélyi-medence keleti részét. A nagy kiterjedésű magaslat három csúcsához – melyekből a legjelentősebb az
északi Vártető –, mint látni fogjuk, különféle korok emlékei fűződnek. Egyházépítészeti
téren különösen kiemelkedő a Firtos múltja, ugyanis három kápolna és egy kolostor is
állt itt, mintegy szent jelleget kölcsönözve a hegynek.
A Firtost sokan és sokszor kutatták, területén több alkalommal folyt régészeti ásatás,
felmérés, terepkutatás. Ennek ellenére székelyföldi régészetünk mostohagyermeke maradt, ugyanis alig tudunk valamit múltjáról, és a kevés ismeretanyag – az eredmények és
leletek rosszul közölt vagy publikálatlan volta miatt – is elég ellentmondásos, esetenként
valótlan. Tanulmányom számvetés Firtos múltjával, átrostálva az eddigi kutatások eredményeit és meglátásait, célom az ismert régészeti és más történeti adatokból előhívni
Firtos-hegy történetének főbb mozzanatait. A problémák megközelítése alapvetően a régészet oldaláról, ennek fontos kutatási állomásain keresztül történik, a tárgyi hagyatékot
próbálom meg más történeti adatokkal összevetni.
Firtos közismertségét elsősorban egy 1831-ben lelt pénzkincsnek köszönheti, ugyanis a hegy déli részén található Felső-tetőn szántás nyomán került felszínre egy több száz
vagy ezer bizánci és római éremből álló kincslelet. A „firtosi aranyak” nagy része elkallódott, a ma ismert 44 darab kalandos utakon került különféle gyűjteményekbe. A nem
mindennapi lelet nyomán nemcsak kincskeresők, hanem tudós műveltségű utazók is
megfordultak a helyszínen, és már Orbán Balázs előtt többen írtak a hegyről és a területén álló várromról (pl. Szentiványi Mihály vagy Nagyajtai Kovács István). Az éremkincs
összetételével és elrejtésének körülményeivel sokan foglalkoztak, Fekete Sámuel és Nagyajtai Kovács István XIX. század közepe táján tett nyomozásai a későbbi kutatás legfontosabb fogódzóinak bizonyultak.1 A pénzkincs első tudományos igényű feldolgozását
Ferenczi Sándor végezte el.2 A délibábos interpretációkat leszámítva az ezredfordulóig a
kincslelet eredetét többnyire egy korai avar központtal hozták kapcsolatba,3 melyet a

1

2
3

Fekete Sámuel, nagykedei: Régi római és görög pénzek, s érmék. Kv. 1868. 17–18. Nemrég derült ki, hogy Jakab Elek (Jakab Elek–Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp. 1901. 141–142) adatainak nagy részét Nagyajtai Kovács István kéziratából merítette. Vö. Somogyi Péter: Előszó Nagyajtai Kovács István Firtos vára c. kéziratához.
Hazanéző 1997. 2. sz. 24.
Ferenczi Sándor: Firtosvár aranyéremlelete. Székelység 1934. 7–8. sz. 47–61.
Vö. Bóna István: Az avar uralom századai. In: ET I. 169.
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korondi határ Pócos nevű részéről származó két préselőminta4 is alátámasztani látszott.
A több mint kétszáz évet átfogó, II. Theodosiustól (408–450) Heracliusig (610–643) terjedő, összerabolt bizánci és római érmekből álló leletegyüttes legutóbbi feldolgozója, Somogyi Péter széles körű levéltári kutatásai nyomán hívta fel a figyelmet arra, hogy az
együttes legfiatalabb darabjainak, Mauritius (582–603) és Heraclius császárok érméinek
a firtosi kincslelethez való tartozása igencsak kérdéses.5 Meglátása azért különösen fontos, mivel így a pénzkincs záró veretei I. Iustinianushoz (527–565) köthetők, amely jelentősen módosítja a kincs elrejtésének idejét és okait, és elég egyértelműen a gepidák avarok előli menekülésére utal.
A Firtos és környezete VI–VII. századi településtörténetének feltárása hozzájárulhat
a fenti kérdés megválaszolásához, ugyanis az éremkincs kutatásában régészeti oldalról az
elmúlt évtizedek alatt nem történt előrelépés. Az első, 1950-ben végzett hitelesítő ásatás
nem hozott semmilyen eredményt e téren, holott ki nem mondott célja éppen ennek
kutatására irányult. Néhány soros közleménye6 lényegében elvetett egy megalapozatlan
fogalmat, miszerint a Firtoson erődített kolostor állt a középkorban. A következő ásatásra 1959-ben került sor, mely a Felső-tetőn vaskori, a Firtos középső csúcsán, a Keselyűstetőn bronzkori településnyomokat hozott felszínre.7 Az ásatási publikációban említett
dák település léte pusztán a kor divatjának emléke, ez valójában egy kelta település, melynek grafitos kerámiája a felszínen ma is megtalálható a Felső-tetőn. A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében lévő geometrikus díszű négykaréjos peremű tál töredékei és egy
redukált égetésű kannelúrás edénytöredék (pontosabb helymegjelölés nélkül) a Firtos
középső és késő bronzkori (Wietenberg-kultúra, Gáva-kultúra) történetének szegényes,
ám beszédes reliktumait képezik (helymeghatározás nélkül néhány római kori – kora
népvándorlás kori kerámiatöredék is található a leletek közt).
Az utóbbi ásatás legnagyobb eredménye a vár területén végzett munkálatokhoz kötődik. Ekkor készült el a középkori vár első szintvonalas felmérése és szakszerű leírása: lekerekített sarkú, háromszög alaprajzú terület (hosszanti tengelye 95 m, kereszttengelye
70 m) 2 m széles kőfallal, melyet délen, délkeleten és keleten mély árok és földsánc övez.
Megkutatták a vár középső részén található félköríves szentélyzáródású, keletelt kápolnát, feltárták az Orbán Balázs által jelölt, a keleti fal mellé épült tornyot8 (belső méretei:
4,50x3,30 m). Az ásatás során csak XVIII. századi leletanyag került elő. Átvágva a Keselyűs-tető és a Péter-hegyese közti hegynyakon emelt ún. Földhidat (földtöltés és árok
együttese), megállapították, hogy jellege alapján ez egyidős a vár külső védelmi vonalával.
Időközben a művészettörténeti kutatás is foglalkozott a Firtoson felszínre került
egyházépítészeti emlékekkel. Orbán Balázs nyomán a vár belsejében megkutatott félköríves szentélyű kápolnáról általában elfogadottá vált, hogy román kori, de nem zárták ki
4
5
6

7
8
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Marosi Arnold–Fettich Nándor: Dunapentelei avar sírok. Acta Archaeologica Hungarica 1936.
35. kép, 92; ill. ET I. 31. kép. 1–2.
Somogyi Péter: Ismeretlen levéltári adatok a Firtos-hegyén 1831-ben kapott bizánci aranyakról. Hazanéző 2000. 1. sz. 4–8.
Macrea, M.–Buzdugan, L.–Ferenczi G.–Horedt, K.–Popescu, I.–Rusu, I. I.–Székely Z.–Vasiu,
N.–Winkler I.: Despre rezultatele cercetărilor întreprinse de şantierul arheologic Sft.
Gheorghe-Breţcu, 1950. Studii şi Cercetări de Istorie Veche 1951. 303–304. L. még: Repertoriul
arheologic al judeţului Harghita. Red. Cavruc Valeriu. Sfântu Gheorghe 2000. 130.
Horedt, Kurt–Székely Zoltán–Molnár István: Săpăturile de la Porumbenii Mici. Materiale şi
Cercetări Arheologice 1962. 636–640.
Orbán 1868. I. 126–129. Maradványaira Nagyajtai Kovács István is felfigyelt, bár ő csak egy
bedőlt kőfalnak vélte a keleti oldalon. Vö. Nagyajtai Kovács István: Firtos vára. Augusztus 31én 858. Hazanéző 1997. 2. sz. 26.
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újkori, XVIII. századi építését sem.9 A Péter-hegyesén található kápolnának régészeti kutatás híján még pontos alaprajza sem ismert, így keltezése meglehetősen bizonytalan,
viszont a vár bejárata mellé épült Keresztelő Szent János-kápolnát az írott források, valamint szokatlan északnyugati tájolása az újkorra helyezik.10 Faragványok vagy más keltező
műrészletek hiányában azonban a művészettörténeti kutatás pusztán alaprajzi formákra
tud támaszkodni és a régészeti ásatásoktól várja a keltező leleteket.
Firtosvár kutatásában újabb fejezet kezdődött 1976-ban. Ez évben, majd 1978-ban és
1983-ban Ferenczi István és Ferenczi Géza végzett itt régészeti ásatásokat, új alapokra
helyezve a vár történetét. Mint látni fogjuk, ez a kutatás olyan mellékvágányon haladt,
amely sok tekintetben elrugaszkodott a történeti valóságtól, és igyekezett mindent alárendelni egy prekoncepciónak. Ugyanis az 1970-es évek közepére kristályosodott ki teljes egészében a Ferenczi testvérek kutatásai nyomán egy elmélet, melynek lényege az volt,
hogy a XI–XII. században a magyar királyi hatalom a gyepű fokozatos keletre tolásával a
Keleti-Kárpátok vonulata mentén két periódusban kővárakat épített, melyekhez egy
észak–dél irányú töltésvonulat-rendszer is csatlakozott.11 A várláncolat része lett volna
Firtosvár is. Az elméletet több oldalról erős kritika érte, főleg a régészet részéről, mivelhogy kitalálói meglátásuk bizonyításában mellőzték a régészeti leleteket és azok kontextusát.12 A várak helyszínen való vizsgálata több esetben arra mutatott rá, hogy ezek elrejtett helyzetüknél fogva nem tölthettek be határvédelmi funkciót, sokkal inkább a székelység XIII–XIV. századi menedékhelyei voltak.13
A Firtos várában végzett ásatások során több új eredmény is született. Az ásatók megállapították, hogy a vár északi oldalán nem húzódott kőfal, a nyugati fal pedig keskenyebb (1,3 m) volt, mint a keleti, tehát feltehetőleg nem egyszerre épültek. Cáfolták a
keleti fallal egybeépített torony létét, kimutatva, hogy a falhoz másodlagosan toldott, attól különböző habarcsú építmény alapozása hevenyészett voltából kifolyólag sem lehetett
torony, hanem egy újkori épület. Ezt közepén átvágva feltárták a keleti fal 14 m hosszú
szakaszát, a mai napig betakaratlanul hagyva azt. Teljes felületében megkutatták a várbeli kápolna szentélyének területét, feltárva falait és döngölt agyagpadlóját. A kápolna méretei: a hajó belvilágának hossza 9,5 m, szélessége 5 m, szentély hossza 3,3 m, a hajófalak
vastagsága 0,95 m, a szentélyé 0,60 m, a falak legnagyobb magassága 1,2 m. A kápolnát
más leletek híján egy rovásjegyes kő alapján a XII. századra keltezték. Az egyházi épülettől délre egy mészégető gödör maradványa került felszínre. Az előkerült leletanyag zöme
a későbbi közlemény alapján XVIII–XIX. (!) századi kerámiából és nagy mennyiségű
kályhacsempéből állt, viszont – bár paradox módon Firtos várából alig bukkantak felszínre középkori leletek14 – néhány közöletlen, lassú korongon készült, apró kaviccsalhomokkal soványított, díszítetlen kerámiatöredék alapján keltezték Szent László és
9
10
11
12
13
14

Összefoglalóan l. Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Buk. 1981. 136–
138. (A továbbiakban: Dávid 1981.)
Vö. Sófalvi András: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből.
Székelyudvarhely 2005. 120–121. (A továbbiakban: Sófalvi 2005.)
Elegendő tér hiányában nem áll módomban részletezni ennek elemeit. Az elmélet könyvtárnyi irodalmának lényegi összefoglalása: Ferenczi István: Sóvidéki várainkról. Korond 1994. (A
továbbiakban: Ferenczi 1994.)
Benkő Elek: Kelet-Erdély „korai” kővárai. In: Várak a 13. században. A magyar várépítés fénykora. Castrum Bene. I. 1989. Szerk. Horváth László. Gyöngyös 1990. 68–85.
Sófalvi 2005. 129–160.
A hivatalos ásatási jelentésekben az áll, hogy a vár területén csak kései, XVII–XVIII. századi
kerámialeletek kerültek elő: Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în a doua jumătate
a lunei septembrie – prima jumătate a lunei octombrie 1976 pe „Dealul Cetăţii” de la Firtuşu,
comuna Lupeni, judeţul Harghita; Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate între 17–26
iulie 1978 pe „Dealul Cetăţii” de la Firtuşu. Gépirat. Haáz Rezső Múzeum.
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Könyves Kálmán korára azt.15 A Firtos környékén végzett terepbejárások során az elmélet újabb elemmel egészült ki: a hegytől északra, Atyha irányába fekvő Kadács-mezőn
gyűjtött XII. századi (!) cserepek alapján megtalálni vélték az oklevelekben a XV. század
közepén pereskedés kapcsán feltűnt Besenyőfalvát, melynek besenyő eredetű lakói egyszerre látták el Firtosvár és Tartód várának őrzését (ez utóbbi légvonalban innen 15 km
távolságra fekszik!). A forrásokban többé nem említett Besenyőfalva a Ferenczi testvérek
véleménye szerint átköltözött a Firtos túloldalára, a mai Firtosváralja helyére.
Az előzmények ismertetése után vegyük számba a Vártető középkori és ezt követő
századainak régészeti forrásait. A középkori kerámia leletanyag néhány elég jellegtelen,
anyaga és készítési technikája alapján tágan a XIV(?)–XV. századra keltezhető oldal- és
peremtöredékkel indul. A leletanyag egyik legjelentősebb csoportját a különféle vörös
árnyalatú, durva, szemcsés homokkal soványított fazéktöredékek képezik, kettős tagolású vagy bordázott peremkiképzéssel, füllel, melyek, analógiáik alapján, a XVI–XVII. századra keltezhetők. A festett, illetve mázas kerámia körülbelül a felét teszi ki az anyagnak
(XVII. század második fele–XVIII. század). A kályhacsempeanyag meglehetősen sokszínű. A keret nélküli, fél- és negyedkörívek végtelen sorát kitöltő, stilizált növényi motívumokkal díszített csempe (1) a végtelen mustraként szövődő csempedíszítés egyik korai
variánsa, klasszikus – Székelyföldön általánosan elterjedt – változatai szintén megtalálhatók az anyagban (3).16 Plasztikus díszítésmódját tekintve közel áll ezekhez a XVI–XVII.
századra keltezhető egyszerű léckeretes, Erdély más részeiből is ismert EM jelzésű csempe (2).17 Ugyanekkora méretűek és hasonló anyagúak az egymással szembeforduló vakfülkék mezőit díszítő tulipános csempék (5), valamint ezek variánsai; jellegzetességük,
hogy a díszítés síkja egyenesre eldolgozott. Jelentős mennyiségű az ún. olaszkorsós csempetípus különféle változatokban, ezek közül egyiken 1667-es felirat (4).18 Néhány tagolt
megformázású vagy nagyobb méretű sarokcsempe már a XVIII. századi csempékkel mutat rokonságot. A csempék előlapja általában csillámmal beszórt, mázatlan, az anyagban
kevés, jellegtelen festett vagy mázas töredéket találunk.19
Azonnal szembetűnő, hogy a leletanyag egyáltalán nincsen összhangban az előzőekben vázolt történeti képpel, és Firtos(vár) múltjának új lapjait, „eltűnt századait” nyitja fel
előttünk. Sajnos a leletek értékelése és értelmezése nem könnyű feladat, és egy adott határon túl nem is lehetséges, ugyanis nem ismerjük kontextusukat, rétegtani helyzetüket
és egymáshoz való viszonyukat (az adatlapok pusztán térbeli helyzetüket jelölik meg).
Érdemes két részre bontanunk a kérdést, külön vizsgálva a középkori, valamint a kora
újkori leletanyagot, anélkül hogy pontosan el tudnánk választani azt. A középkori leletek
két objektummal hozhatók kapcsolatba: a kővárral és a területén álló kápolnával, hogy
melyikkel, azt a kutatás jelenlegi szintjén nem tudjuk megválaszolni. A régészeti leletek a
Vártetőn egyelőre csak a XIV. századtól jelzik az emberi jelenlétet, de természetesen nem
zárják ki ennek korábbi meglétét, ugyanis a vár területe összességében kis felületen volt
15 Az ásatások eredményei: Ferenczi 1994. 14–31.
16 Kémenes Mónika: Kályhacsempék Csík-, Gyergyó- és Kászonszékből. 14–18. század. Kv. 2005.
54–56. 58–60. tábla.
17 Marcu Istrate, Daniela: Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700. ClujNapoca 2004. 137 A tábla.
18 Analógiája Korondról ismert. L. A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei. Szerk. Miklós Zoltán.
Székelyudvarhely 2009. 15. A csemperajzokat Demeter István készítette, köszönet munkájáért!
19 A firtosi csempeanyag a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található a
6834–6837. leltári számok alatt, szám szerint 541 darab. A leltárkönyv és a leletkísérők szerint
mindössze az 1976-os ásatás anyaga volt beleltározva, viszont a valós töredékszám arra utal,
hogy a későbbi ásatás(ok) anyaga is idekerült.
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kutatott. A rovásírásosnak tartott kőtömbök nem keltezhetők évszázadnyi pontossággal,
ezek alapján egyáltalán nem indokolt a kápolnát a XII. századra datálni, ugyanis, mint
fentebb láthattuk, ez a keltezés sokkal inkább egy prekoncepció jegyében történt. A kápolnát – mely méreteit illetően a homoródalmási Tatárkápolnához valóban nagyon közel
áll20 – alaprajzi formája alapján román korinak tarthatjuk, hozzátéve, hogy ismereteink
szerint Udvarhelyszéken félköríves szentélyek még a XIV. század első felében is épültek.21
Középkori templomokra jellemző tájolása és az újkori leletanyag hiánya alapján nem
valószínű XVIII. századi építése.
A várfalak építésének keltezése még nehezebb feladat. A falak paraméterei, kőanyaguk és kötőanyaguk, bár fontos tényezők, mégsem tesznek lehetővé évszázadra pontos
keltezést. A kutatás egy XV. század közepén zajló pereskedés nyomán már régen felfigyelt
arra a tényre, hogy a Sóvidék peremén ekkor létezett egy Besenyőfalva nevezetű település. 1455-ben a besenyőfalvi székelyek (Siculi de Bezzenijofalwa) pert indítottak a
pálfalviak ellen, mivel ezek jogtalanul elfoglalták és használták földjeiket.22 Az 1459–1462
közti időszakból négy másik oklevelet ismerünk, amelyekben a váraljafalviak pereskedtek Pálfalvával.23 Ferenczi Sándor meggyőzően bebizonyította, hogy Besenyőfalva és Váraljafalva egy és ugyanaz a település, mivelhogy az 1., 2. és 3. oklevelekben a királyi megbízott ugyanaz a személy, a 2., 3., 4. és 5. oklevél mindig Udvarhelyszék hadnagyát, székbíráit és idősebbjeit, illetve esküdtjeit rendeli ki a vizsgálathoz, tehát ugyanabban a perben Pálfalvával szemben ugyanannak a falunak kellett állnia.24 Valóban, az azonosságokból elég világos, hogy Besenyőfalva és Váraljafalva egy településnek a különböző nevei,
tehát valamilyen oknál fogva három és fél év múltán Besenyőfalva más néven bukkan fel
az oklevelekben. Véleményem szerint a hétéves pereskedés és névváltozás hátterében
Firtosvár építésének ténye húzódik meg, bár erről az oklevelek nem írnak.25 A várépítés
olyan birtokátrendeződéseket vonhatott maga után, amely pereskedéshez vezetett, ennek
lezárása során jelölhették ki a két falu közti határt, melyet a Firtoson a már fentebb leírt
Földhíddal jelöltek meg. A településnév-változás nem járt faluköltözéssel, ezt teljesen
friss terepbejárási adataink mutatják: Firtosváralja belterületén több kertben Árpád-kori
kerámialeleteket gyűjtöttünk26, ami a régészet nyelvén a település folytonosságát jelenti a
XIII. századtól. A Kadács-mezején lelhető szórványos leletek és az innen származó, a
korondi falumúzeumban található cserepek XII–XV. századi településsel való azonosítását már korábban megkérdőjeleztem.27
Természetesen mindez munkahipotézis, melyet a majdani jól dokumentált, a várfalak biztos keltezését nyújtó leletek és megfigyelések fognak tesztelni. Addig is a vár építésében megfontoltabbnak tűnik olyan interpretációra támaszkodni, amely valamelyest
összhangba hozható a történeti adatokkal. Elemzésem sajnos nem visz közelebb a vár és
a kápolna kapcsolatának meghatározásához, és relatív időrendjük is hipotetikus. Nem
20 2008 nyarán végzett ásatásunk a Tatárkápolna építését a XIII. századra keltezte a kápolna
külső rétegeiből előkerült kerámialeletek alapján. Közöletlen ásatás, Haáz Rezső Múzeum.
21 Templomásatásaink során több helyen megfigyeltük ezt. Kányádon a templom második építési periódusát jelző II. félköríves szentély a XIV. század első felében épült. Derzsi Csongor–
Sófalvi András: Régészeti kutatások a kányádi középkori templomnál (2005–2006). Acta
Siculica 2008. 269. Máréfalván a félköríves szentélyű téglatemplom a XIV. században vagy ezt
megelőzően épült.
22 SzOkl I. 169.
23 SzOkl I. 177–178, 178–179; III. 72; VIII. 97–99.
24 Ferenczi Sándor: Firtosváralja ősibb neve: Besenyőfalva. EM 1938. 222–233.
25 Vö. Sófalvi 2005. 157–158.
26 Nyárádi Zsolttal közösen végzett terepbejárás 2009. április 6-án, anyaga a Haáz Rezső Múzeumban.
27 Vö. Sófalvi 2005. 76.
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zárható ki, hogy a kápolna építése függetlenül történt a vártól, az utóbbi keltezése még
nem vonja maga után a kápolnáét is. A kápolna építésének és szerepének pontos ismerete nélkül erőltetett és félrevezető azt a templomvárak közé sorolni.28 Ez utóbbiak ugyanis
a településeken álló plébániatemplomok védelmi szereppel való felruházását jelentették,
ezzel szemben a firtosi kápolna speciális funkcióval rendelkezhetett.29
Az ásatások során felszínre került kora újkori, XVI–XVII. századi leletanyag történeti háttere – ennek jellegéből fakadóan – ugyancsak érdekes és izgalmas probléma. Mit
jelezhetnek a vár területén a hétköznapi értelemben nem szokványos kályhacsempék? A
szórványos írott adatok és hagyományok utalásai alapján két magyarázat képzelhető el.
1. Az egyik kézenfekvő ötlet az itteni XVIII. századi szerzetesi élet valamilyen előzményével számolni. A minorita rend korabeli Háztörténete (Historia Domus) szerint a
ferencesek konventuális irányzatának szerzetesei a vár területéhez 1737-ben jutottak
hozzá Atyhai István jóvoltából, ezt követően pedig vásárlások és adományok útján szereztek különféle javadalmakat a Firtoson.30 Benkő József,31 majd Nagyajtai Kovács István32 pusztán a ferencesek tevékenységét említik, Orbán Balázstól származik egy adat,
mely szerint 1714–1725 között jezsuiták is működtek itt.33 Nem tudjuk, hogy ő honnan
veszi forrását, a hivatkozott Betegh Imre atyhai lelkésznél34 nem találunk ilyesmit. Egy
XIX. század végi egyházi forrás – Benkő Józsefre utalva – XIII. századi kolostort említ a
Firtoson.35 Orbán Balázs az első, aki a román kori kápolna alapján középkori szerzetesekkel számol a Firtoson. Egyelőre nincsen hiteles, korabeli írott forrásunk középkori,
kora újkori kolostorra vagy jezsuitákra 1737-et megelőzően. Mégsem vethetjük el teljesen valószínűségét, ugyanis a helyi hagyományok őrzik ennek nyomát. Az atyhai emlékezet szerint a reformáció idején a plébánosok a firtosi szerzetesekhez menekültek, akiknek később fontos szerepük volt a falu rekatolizációjában. Másik hagyomány utal arra,
hogy a küsmödi református templom ellen az atyhaiak és a firtosi szerzetesek indítottak
támadást.36 A Firtos alatti Pálfalva katolikus hitének megmaradásában szintén közrejátszhattak a firtosi szerzetesek.
Az adatok elgondolkodtatóak és egyfajta lehetőséget kínálnak a felszínre került kályhacsempék értelmezésére. Az ásatási beszámolók és a leletek adatlapjai szerint ezek a
keleti fal mellől kerültek elő, ahol tudomásom alapján mindössze az állítólagos torony
környezetében kutattak. A leletek ismeretében elég valószínű, hogy egy olyan kőépületről van szó, melynek belsejében csempékből rakott kályha állott. Az ásatási közlemény az
épületet a XVIII. századra keltezte a környezetében talált nagyszámú mázas edények
alapján. Felmerült bennem az a valószerűtlen gondolat is, hogy a ferencesek melegedőjét

28 Vö. Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. században (Háromszéki templomvárak). Bp. 1995. 13.
29 Nincsenek információink arról, hogy a leltárkönyvben nyilvántartott 63 darab emberi csont
(l. sz. 9857) – minimum három egyén koponya-, medence- és hosszúcsontjairól van szó – a
Firtos melyik részéről került elő.
30 L. Adatok Firtos vára történetéhez. Közérdek 1894. 25–26. sz.
31 Benkő József: Milcovia, sive antiqui Episcopatus Milkoviensis. I. Viennae 1781. 59.
32 Nagyajtai Kovács: i. m. 27.
33 Orbán 1868. I. 128.
34 Pesty Frigyes helynévtörténeti gyűjteménye. OSZKKt Udvarhelyszék. Fol. 378; Janitsek Jenő–
Szőcs Lajos: Atyha jelenkori és történeti hely- és családnevei. Bp. 1998. (Magyar Névtani Dolgozatok 158.) 56–57.
35 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Transilvaniensis. Albae Carolinae. 1882. 177–178.
Idézi Dávid 1981. 137–138.
36 L. Piroska József: A reformáció, avagy egy fegyveres összetűzés faktorai. Hazanéző 1994. 1. sz.
12–13.
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egy vagy több, a környékről származó, elbontott régi kályhából rakták össze a Firtoson,37
viszont ez az interpretáció nem számol a XVI–XVII. századi kerámiaanyaggal, amely
kétségtelenül helyhez kötött és másfajta magyarázatot igényel. A jövő feladata a XVIII.
századi kolostorépület és ennek tartozékainak feltárása – melyek részben valószínűleg
fából épültek –, hisz jelenleg az épületcsoportról a legérdemibb információ az első katonai felmérésen ránk maradt ábrázolás.38 Firtos középkori és újkori egyháztörténeti és
építészeti múltjának feltárásával továbbra is adós a régészettudomány.
2. Világi oldalról nézve a probléma megoldását, adataink még nehezebben értelmezhetők. Visszanyúlva a vár építésének kérdéséhez, abból a tényből, hogy a ferencesek
1783-ban való távoztával a vár területe Firtosváralja, Pálfalva, Korond, Atyha és Énlaka
tulajdonába került, nem kizárt egy közös várépítés a XV. század közepén, amelyben a
besenyőfalviak kiemelt szerepet kaptak, ezért hívták falujukat ettől kezdve Váraljafalvának.39 Firtos várára utaló legkorábbi forrásaink a XVI. század végéről valók40, az alatta
lévő települést csak a XVIII. századtól nevezik Firtosváraljának.41 Feltűnő, hogy Váralján
a XVI–XVII. században nincsenek Firtosok, 1566-ban említik először őket Bencéden,42
1614-ben Firtos Ferenc Felsőbencéd első lófője.43 Az oklevelek nem beszélnek arról, hogy
az írott forrásokban a XVI. század elején feltűnő Firtos nemzetségnek44 milyen kapcsolata lehetett a közeli várral. Bencéd határa nem szomszédos a Firtos-heggyel, viszont elég
egyértelmű a viszony a vár és a család között, már a XVI. század közepe előtt. Nem tudjuk, hogy a vár vette-e nevét a családról vagy fordítva, még az sem kizárt, hogy a nemzetség eredetileg Váralján volt őshonos, ahonnan valamilyen oknál fogva eltűnt ezt követően. A XVI. század második felétől a Firtosok birtokosok Tarcsafalván is, majd a következő századtól egyre több helyen találunk Firtosokat Udvarhelyszéken és Marosszéken.
1701-ben a Firtos család elveszett kiváltságlevelének megújítását a vár egykori birtokjogán igényelte,45 1739-ben már csak a vár közelében volt egy kaszálóhelyük.46 Ha hitelt
adunk a késői forrásnak, valami történt a Firtos család múltjában még a XVI. század folyamán. Firtosi kőváruk – melyet címerük is megörökít – és falvaik birtokában még Mátyás királytól nyertek megerősítést – hangoztatják Firtos Mihály, Gergely, János és István
a XVIII. század elején. Szó szerint véve hivatkozási alapjukat, komoly jogtörténeti problémákkal kell számolnunk (a középkori székely jogszokással nem fért össze magánföldesúri vár birtoklása a székely közösség területén),47 és számos ponton a forrásokkal is
37 Előfordul, hogy egy kályhában száz évekre visszanyúló csempék is találhatók. Vö. Benkő
Elek–Ughy István: Székelykeresztúri kályhacsempék. 15–17. század. Buk. 1984. 10.
38 I. katonai felmérés. Erdély. 1769–1773. Budapesti Hadtörténeti Intézet. Térképtár. B IXa 1123.
(Lépték: 1:28.800) 160. térképszelvény. Az ábrázolás középpontjában a templom, körülötte
pedig öt kisebb épület látható.
39 Vö. Sófalvi 2005. 157.
40 Mint földrajzi hely a Firtos 1597-ben tűnik fel először: „…az feőld hidtol fogwa ala az Swgho
oldalan altal Medenczes kwt lapossara az mely weölgy ki megyen Atthia feol az firtos gyepwire
az bwk zelin eleo az gyepwn beleől Atthia feleől walo felé, kit hinak Firtos wara mezeinek,
mind az war helel eggieőtt firtos tetein… Firtos wapaia neweő helen…” Szabó T. Attila helynévtörténeti, kéziratos gyűjteménye. OSZKKt Fond 358. Firtosváralja kötegében.
41 1734. Firtosváraljai Unitárius Egyházközség Levéltára. 2. könyv. 31.
42 SzOklÚj VII. 24.
43 SzOkl II. 202.
44 1504-ben Benedictus Fyrtws. L. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I. Bp. 1988.
473. A családnév eredete ismeretlen.
45 SzOkl VII. 89–91.
46 L. a 30. jegyzetet.
47 Ha minden lehetőséget szem előtt akarunk tartani, számolnunk kell egy Árpád-kori vármegyei szigettel is a Firtos környezetében, amelyet a késő középkorra a székelység bekebelezett.
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ellentmondásokba ütközünk.
Viszont nem is vethetjük el teljesen a Firtosok várbeli birtokjogát, ugyanis régészeti adataink
könnyen összhangba hozhatóak
ezzel. Firtosi birtokuk elvesztése
több módon is megtörténhetett,
a legegyszerűbben talán úgy,
hogy eladták azt, valószínűbb
azonban, hogy valamilyen oknál
fogva elkobozták tőlük. A XVI.
század végén a Firtos egy része
Peresith Máté udvari fejedelmi
familiáris kezébe került, mint
arra okleveles adatok utalnak.
1594-ben Báthory Zsigmond
birtokokat adományozott familiárisának Farcádon, Pálfalván,
Váralján és Farkaslakán,48 majd
Szentléleken,49 Oroszhegyen50.
A vármegyei birtokos kentelkei
(Doboka megye) Peresith család
ismereteim szerint 1589-ben tűnik fel Udvarhelyszéken, ekkor
Rugonfalván kap részbirtokot.51
1606-ban Peresith firtosi jószáVálogatás Firtosvár kályhacsempéiből
gát is említik váraljai részbirtokai között.52 További forrásokban nem sikerült egyelőre követnem a Peresithek itteni tevékenységét. Bizonytalan kontextusai miatt meg sem kísérelhető a régészeti leletanyag
„megszemélyesítése”. Hogy kinek vagy kiknek állt udvarháza a korábbi vár területén, és
ez hogyan viszonyult ahhoz birtoktörténeti, jogi szempontból, valamint fizikai valóságában, az további beható kutatások feladata. Régészeti oldalról nem mellékes az a tény,
hogy a „toronyépület” és a nyugati fal habarcsa közt nagyfokú egyezés látható, ez viszont
olyan újabb kérdéseket vet fel, amelyek végső magyarázatát hitelesítő és szisztematikus
ásatások fogják lehetővé tenni.
Írásom Firtosvár kutatástörténetének revíziója, számvetés Firtos históriájával, a jövőbeli kutatások előtanulmánya. A Vártető valós történetét illetően egyelőre sötétben tapogatózunk, az ismert régészeti leletanyag viszont az eddigiektől eltérő magyarázatot követel. Az ellentmondások feloldása igazi régészeti detektívmunkát igényel: Firtos rejtélyének feloldása a szisztematikus, jól dokumentált ásatásoktól várható. Még az sem kizárt,
hogy mindkét vázolt lehetőség részben igaznak bizonyul – addig azonban Firtos még
őrzi történeteit.

48 SzOkl VIII. 322–324.
49 1598. SzOkl VIII. 337–346.
50 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. Báthory Zsigmond királyi könyvei 1582–1602. Közzéteszi Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kv. 2005. (ETA VII/3.) 1868. regeszta.
51 Uo. 1167. regeszta.
52 „az firtos newy hely… egy resze legi(n) Peresit urame, mas resze pedig Varollya falúe.” Szabó
T. Attila helynévtörténeti gyűjteménye. I. m. Firtosváralja kötegében.
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Egy székely lófő karrierje: kézdiszentléleki Mátyus
alias Mátis János székely főkapitány

A

z önálló erdélyi fejedelemség történéseit ezúttal egy katonaembernek a XVI–
XVII. század fordulójára eső, szokványosnak tűnő élettörténete bemutatásával
próbáljuk megközelíteni.
Mindenekelőtt néhány szót érdemes ejteni annak a katonai társadalomnak a
szervezettségéről, amelyben katonaemberünk élt és szolgálta a hazát „kora ifjúságától
hadbíró öregségéig”. Az Erdély délkeleti kanyarulatában letelepedett székelység az Erdélyi
Fejedelemség keretei között sajátságos katonai rendszerben élt. Hadfelkelés idején a központi hatalom pénze nélkül fenntartott katonaság kétharmada az országos táborba rendeltetett, egyharmada pedig a települések, az otthonok védelmét volt hivatott biztosítani.
Az összes székely hadak vezetője a székely ispán (comes siculorum) volt, a legfőbb
katonai, de politikai, közigazgatási és törvénykezési tisztségviselő is egy személyben, akit
az erdélyi főnemesek közül választottak meg. Székenként őt követte a széki hadnagy
(maior exercitus), később a szék főkapitánya (capitaneus sedis), mellettük a kisebb hatáskörű kapitányokkal és hadnagyokkal, akik felügyelték a sereget, és hadba vezették a csapatokat.
Egy-egy székely szék legfőbb katonai tisztviselője a szék főkapitánya volt. A katonai
ügyek intézése mellett fő feladatai közé tartozott a béke idejében tartott hadiszemle
(mustra) megtartása, amelynek elhanyagolását a mindenkori fejedelem súlyosan büntette. Ilyen alkalmakkor került sor a hadviselő székelyek számbavételére, fegyvernemeik
felülvizsgálására s annak megfelelő katonai rendbe való sorolására. Háborúskodás idején
ő volt, aki a székely ispán hadba hívó rendeletét továbbította, hordoztatta faluszerte a
véres kardot, gyújtatott „lármafákat”, azaz máglyákat a települések közötti dombokon,
felszólítva a hadba szállásra. A széki főkapitányokat a szék javaslatára a fejedelem nevezte ki. Ők a hadügy igazgatása mellett a törvényszék egyik embereként a közigazgatásban
is részt vettek. Így a panaszok meghallgatásából és perek, valamint az azokat követő bírságokból származó jövedelemből is részesedtek.
Ezen főkapitányok egyike volt a háromszéki származású kézdiszentléleki Mátyus János (sz. 1570 körül, mh. 1635 előtt), aki 1602–1610 között Csík-, Gyergyószék főkapitányaként szolgált, azt követően pedig Háromszék helyettes kapitányaként telepedett le
(vissza) ősi birtokán, Erdély keleti határszélének egyik jelentős központjába, Kézdiszentlélekre.
A továbbiakban a szórványos források alapján ennek a XVI–XVII. század fordulóján
élt székely kisnemesnek az élettörténetét próbálom nyomon követni, ezzel némiképp eltérve történetírásunk mai divatos irányzatától – amelyet magam is követtem –, s amelynek középpontjában egy-egy kiemelkedő személyiség, erdélyi főnemes állott.1 Ez az élet1

Gondolok itt elsősorban a Kálnoki, a Mikes, valamint a kilyéni Székely családból származó
személyiségek töredékes élettörténetének bemutatására: Tüdős S. Kinga: Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Buk.–Kv. 1998; Uő: Egy székely nemesasszony élete és személyisége Apafi korában. Lázár Erzsébet Kálnoki Sámuelné. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. Sárospatak 2000. 93–107; Uő: Adatok a kilyéni Székely család történetéhez. In: Historia Manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv. Buc.–Cluj 2001.
287; Uő: Csíksomlyói végtisztesség. A székelyek generálisa, I. Mikes Kelemen végrendelete és
temetése (1685–1687). Acta Siculica. Sepsiszentgyörgy 2008. 295. A főnemesi életmód vizsgá-
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történet, amelyet sajnos csak nagy vonalakban követhetünk nyomon, egy, a lófők soraiban élő székely katonaember felemelkedéséről, érvényesüléséről szól. A társadalmi ranglétrán való előmenetelét nem a nagy vagyonnak vagy a szellemi téren elért sikereinek
köszönhette. Azt eredményes katonai szereplésével érdemelte ki, amelyre a XVII. század
eleji történelem pergő eseményei bőségesen szolgáltattak alkalmat.
Pálmay Józsefnek, a székely családtörténet fáradhatatlan kutatójának sorait idézve:
„ezen székely család hazája Kézdiszék; ősi fészke Hatolykán volt, tagjai onnan származtak előbb Szentlélekre, Márkosfalvára, Szentkatolnára és Komollóra.”2 A család legkorábbi okleveles említése Mátyás király idejéből származik, pontosabban 1467-ből, amikor
Mátyus alias Mátis Sándort a király hadnagyaként tüntették fel.3 Évszázadokon át a
Mátyus családnév az oklevelekben különbözőképpen szerepelt: Mátyus, Matus, Mathis,
Matys vagy Matias formában. Ebből a családból származott kapitányunk, Mátyus János,
akinek neve az 1602-ben és 1619-ben készített katonai összeírásokban, bár különböző
változatban, de következetesen szerepelt, előbb a lófők, majd a nemesek soraiban.
Az 1602–1603-as, Basta által császári hűségre esketett kézdi-, orbai-, sepsi-, valamint
kászonszéki nemesek, lófők és szabad székelyek katonai összeírásában a szentléleki
Mátyus Jánost a lófők közé sorolták. Kezdetben tehát nem tartozott a társadalom felső
fokán élőkhöz, a nemesek csoportjához, vagy ahogyan a faluközösség őket nevezte, a
possessorátushoz. Katonai, valamint az azt biztosító vagyoni helyzete révén a székely
haderő legrégibb csapatneméhez, a lovassághoz sorolták; lóval, páncéllal, sisakkal, pajzszsal, kopjával indult hadba.
Mátyust Rákóczi Zsigmond fejedelem 1607. május 16-án Gyulafehérvárott nemesi
címmel jutalmazta.4 Így sorolhatták a tehetséges katonaembert az 1614. évi Bethlen
Gábor-féle összeírásban a nemesek közé: „n. Matius Janos maior.”5 Feltehetően kiemelkedő katonai érdemeiért nyerte el a fejedelem elismerését, és emelkedhetett ki a lófők
soraiból. Gyarapodott vagyonával pedig tovább erősíthette rendi státusát. Ugyanis az
önálló erdélyi fejedelemség korában a nemesek közé az tartozott, aki származásánál és
birtokánál fogva mentes volt a pénzben vagy természetben való adókötelezettség alól,
beleértve az egyházi tizedet is. Köteles volt viszont személyes hadi szolgálatot teljesíteni.
Általában a nemes saját birtokán élt, szemben a nemtelen paraszti állapotban, más földjén élő, függő viszonyban lévő jobbágy, zsellér, szolga parasztsággal. Rendszerint soraikból került ki a fejedelmi udvarban szolgálatot teljesítők zöme, közöttük a főkamarás, ajtónálló, pohárnok, főlovászmester, de viselhettek főkapitányi, főkirálybírói vagy a székely
székek főkapitánya tisztséget is. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy a székelyföldi
nemesek az ottani viszonyok és normák szerint voltak vagyonosak. Tulajdonukban – néhányuk kivételével – alig volt több, mint egy-egy falu vagy kevés számú jobbágy. Közülük
csupán néhány família bírt vármegyei birtokokkal, s a fejedelemség vezető csoportjába is
csak igen kevesen jutottak be (Aporok, Béldiek, Mikesek, Kálnokiak, Lázárok).

2
3
4
5
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lata mellett egy újabb kutatási irányzat is elindult, amely az ún. szokványosnak vélt élettörténetek feltárásával foglalkozik. Ennek egyik kiváló kutatója Balogh Judit: Egy székely nemesi
karrier a XVII. században. Lippai András, a székely hadnagy története. Sz 2006. 4. sz. 973–
984.
Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. II. Sepsiszentgyörgy 2000. 296. (A továbbiakban: Pálmay); Nagy Iván VII. 374. A Mátyus családot kibédi előnévvel említi, a háromszéki eredetű Mátyusokról nem tesz említést.
Pálmay II. 296.
Vass Miklós: A „királyi könyvek” székely oklevelei. EM 1900. 596. Sajnos sem a levél tartalmát, sem az esetleges címer ábrázolását nem ismerjük.
SzOklÚj IV. 434.
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Az immáron nemesi sorba került Mátyus a címének-rangjának megőrzéséhez szükséges gazdasági helyzetét eredményesen konszolidálta. Öt esztendő elteltével, 1619 júliusában a kézdi-, csík, gyergyó- és kászonszéki főnépek, lófők, darabontok, szabadosok,
jobbágyok és zsellérek összeírásában továbbra is a kézdiszentléleki nemesek sorai közé
jegyezték fel – „Joannis Matis senior nobilis” –, mint aki számos alattvalóval bírt.6

Pályafutása
Mátyus János pályafutásának története egyik tipikus példája a XVI–XVII. század fordulóján élt tehetséges székely katonaemberének. Példázata annak, hogy a társadalmi-hatalmi rend keretei között kínálkozó lehetőségeket kihasználva a lófők közül valaki hogyan
juthatott be a nemesek soraiba.
Mint ismeretes, a székelység körében a rendi előbbre jutás legkézenfekvőbb lehetőségét a katonai szolgálat jelentette. Hogy a szóban forgó Mátyus János lófő, majd nemesember mikor és milyen érdemek alapján szerezte meg Csík-, Gyergyó- és Kászonszék kapitányi rangját, egyelőre nem ismerjük. Háromszéki származása ellenére mégis hogyan
nyerhette el egy másik szék főkapitányi rangját? Választ erre az 1601. évi széki főkapitány
választását szabályozó kiváltságlevél nyújt, amelyben előírták, hogy széki főkapitány csak
az lehetett, aki maga is rendelkezett a nevezett széken saját birtokkal.7 S mivel Mátyusnak
– talán épp felesége, csicsai Kelemen Veronika révén – szép birtoka volt Csíkszékben,
ezáltal a feltételeknek megfelelvén, semmi nem akadályozhatta meg tisztsége elfoglalásában.
Mátyus János főkapitány általunk ismert élettörténete Báthory Zsigmond (1588–
1602), a többször lemondott, majd ismét visszatérő fejedelem újraválasztásának időszakával kezdődik, amikor a döntéseiben kiszámíthatatlan fejedelem a székelyeket törökellenes harcaiban a maga pártjára kívánta állítani. Abban az időben Mátyus már kapitányi
rangban szerepelt. Kortársa, Nagy Szabó Ferenc Memoriáléjában olvashatjuk, hogy 1602ben Konkoly Péter8 hajdúkapitány, amikor Báthory Zsigmond Vásárhelyen összegyűlt
hadának „megütésére” készült, több más székely főemberrel együtt Mátyus is jelen volt
csapatai élén. Ám szándékukat „az Isten nem engedte vala meg nékik” – fűzi hozzá a
Memoriálé írója.9
Ezt követően került sor Báthory Zsigmond végleges távozására Erdélyből, a fejedelem hívei pedig török földre menekültek. Közöttük volt a császárellenes párt vezére, Székely Mózes is, aki nemsokára, 1603 tavaszán szultáni ahdnaméval a kezében tért vissza
Erdélybe a fejedelmi szék elfoglalására. Székely Mózes székelyföldi származása ellenére
nem örvendett egyöntetű népszerűségnek. Nem kívánta őt a fejedelmi székben látni, intézkedéseit elfogadni sem az erdélyi nemesség, sem a városok lakossága. Ám a helyzet
mégis úgy alakult, hogy a nyári hónapok idején kénytelen-kelletlen mindannyian meghódoltak előtte. A székelység viszont döntésében megoszlott. A pártoskodó székelyekről
Nagy Szabó Ferenc a következőket jegyezte fel: az udvarhely-, maros- és aranyasszékiek
közül sokan pártjára állottak, gondolván: lám „atyafiságokból s nemzetekből Isten fejedelmet támasztott volna” nekik. A háromszékiek viszont, látván a Székely Mózest segítő
6
7
8
9

SzOklÚj IV. 602.
Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet. Mv. 2002. 87.
Konkoly Péter 1605. jan. 24-én keltezett okiratban mint „Petrus Konkoly, capitaneus sedis
Siculicalis Kézdi” szerepel. EOE V. 374.
Nagy Szabó Ferenc: Memoriáléjából. In: Erdély öröksége. Tűzpróba 1603–1613. III. Bp. é. n.
15.
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„pogányságnak rettenetes pusztítását, rablását, nem állának oda, hanem magokra más
gondot viselének. […]. Ebben Háromszék megálla. Bocsátának azért vigyázásnak okáért
erre ki a Rika felé ötszáz lovast a háromszékiek, melyet hamar hírré ád Mósesnek
Udvarhelyszék, hogy vigyázzon azok ellen.” A háromszékiek „a tatártól és Mózestől igen
félnek, mert igen jól tudják, hogy Mózes haragszik reájok. Mindazáltal annál inkább
öszsze gyűlnek és táborba szállnak fejenként és vigyáznak.”10
A főként háromszékiek részéről szervezett ellenállásáról tudomást szerezvén, az Erdélyben összevont császári csapatok főparancsnokát, Giorgio Basta generálist helyettesítő, „fölöttébb parázna” Rácz György11 nevű kapitány – aki maga is vágyott volna a fejedelmi székbe – a Basta híveként ismert Radu Șerban havaselvi vajdához sietett. Szándékában állott, hogy az ellenzéki háromszékiek mellé a vajdát is megnyerje, ezért javasolta,
hogy „a Mózessel való békés tárgyalásokat félbe kell szakítani”.12 A vajda hajlott a részvételre és „adott azért kész szép hadat a vajda Rácz György mellé, és elöljáróban kibocsátá
a Bodzán őket […]. Ezt látván, Háromszék igen nagy öröme lőn rajta, és Mózes ellen
szívet vőn.” Így indult hadba Háromszék Brassó alá, Székely Mózes ellenében, Rácz
György, valamint a havaselvi vajda segítségével. Hiába ígérte a szultán a székelyeknek,
álljanak Székely Mózes mellé, ennek fejében majd segítséget küld a Habsburg-csapatok
kiűzésére. Hiába intette őket arra, fogadják el Székely Mózest, s örüljenek, hogy nemzeti
fejedelmük van, nem pedig idegen zsarnok. 1603. július 17-én Radu havaselvi vajda a
hadrendbe sorakozott székelyekkel karöltve, Brassó mellett szétverte Székely Mózes fejedelem főként nemesekből álló seregét.
A történtek kapcsán hídvégi Mikó Ferenc naplójában Mátyus János részvételéről is
szót ejt: „Basta által Rudolphusnak Havasalföldébe beszállított creaturája, Sorbán alias
Ráduly vajda succurálni akarván vasallus társának, Háromszéken Bedő Istvánt, Csíkban
Matis Jánost erre alkalmatosnak ítélvén, országából is Rácz Györgygyel bizonyos számú
kurtányit kiküldvén, noha mind Háromszékről, Csíkról az igaz nemesség hazájoknak
megszabadulására (Székely) Mojzes mellé mentek vala, alávivé a Háromszéken és Csíkban egybegyűjtött hadakat Rácz György mellé, és magokat Földvárnál conjungálák.”13
A harcban elesett Székely Mózes is, Erdély legrövidebb ideig uralkodó fejedelme. A
fejedelem tökéletes veresége és végzetes bukása után Erdélyben – az akkori kor hangulatát jellemző Szamosközy Istvánt idézve – „mindenki azt rebesgette, hogy vége az egész
országnak és neki magának, elközelített a siralmas végpusztulás […]. Az egyik oldalról a
dölyfös és kegyetlen győztes, a vlah vajda fenyegeti a romlásnak indult országot, másik
oldalról pedig Rudolf császár […] érezteti, hogy megbántották: az büntetni akar, ez pedig
Erdély minden lakosától számon kéri hűtlenségét.”14
Hogy ebben a nagy zűrzavarban Mátyus János mint katonaember, főkapitány milyen
meggondolások alapján került egyik vagy másik táborba? Pártoskodásának, kockázatvállalásának mi szabott irányt és határt? Erre válaszolni egyelőre a kevés adat alapján
még nem vállalkozhatom. Döntéshozatalának rejtett motivációit ha nem is követhetjük
nyomon, annak végkivitelét viszont ismerjük. Mátyus János a megosztott székelység törökellenes csoportjához tartozott s foglalt állást a törökpárti Székely Mózes ellenében,
attól tartva, hogy míg harcolnak, addig „itthon [a tatár] elrabolja feleségeinket, gyermekinket”, hiszen Székely Mózestől „semmit nem vár, sem tart a tatár”.
10 Uo. 27.
11 Rácz Györgyöt apjává fogadta Homonnai Bálint, aki maga is fejedelem szeretett volna lenni
Rákóczi Zsigmond ellenében. Vö. EOE. V. 517.
12 Szamosközy István: Erdély története 1598–1599, 1603. Bp. 1977. 364.
13 Hidvégi Mikó Ferencz historiája 1594–1613. Közli Kazinczy Gábor. Pest 1863. (MHHS VII.)
158.
14 Szamosközy: i. m. 377.
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A történtek után hogyan alakult Mátyus kapitány életútja? Úgy tűnik, továbbra is
megmaradt tisztségében, ugyanis Bocskai István fejedelemsége idején kapitányunkat az
újonnan választott fejedelem hívei között találjuk. Útja tehát elvált a Székely Mózes ellenlábasáétól, Rácz Györgyétől. Főkapitányunk hamarosan Bocskai fejedelem erdélyi generálisa, Gyulaffi László szolgálatába állt. Mint ismeretes, az I. Rudolf király mellett kitartó
szászok Rácz Györggyel is szövetkezve a Bocskait képviselő Gyulaffi csapatai ellen szervezkedtek. Ebesfalva és Holdvilág között – ígérete ellenére – Rácz György megtámadta
Gyulaffi táborát, majd szétverte. A csata végkimenetele nem vált a hadrendbe állott székelyek dicséretére, ugyanis azok egy része, élükön a „semmi férfiúhoz illendő bátorság”gal nem rendelkező dersi Petki János székely generálissal, megfutamodtak.15 Közöttük
volt-e Mátyus kapitány? Úgy tűnik, ő akkor épp a segédcsapatokat vezényelte a hadszíntérre. Gyulaffi Lestár, a Báthory Zsigmond udvarában élő kancelláriai titkár, aki színes
elbeszélésben örökítette meg a történteket, s aki maga is a menekülők között volt, azt is
feljegyezte, hogy amikor a menekülő Petki Erdőszentgyörgyre igyekezett, Dánoson „Mátyus Jánosval, a csíki és gyirgyai kapitánnal öszvetalálkozott, ki nagy haddal jű volt Gyulaffi mellé, és immár ha az miénkeken az tentatio meg nem esett volna, délre az Gyulaffi
táborában beérkezett volna; kérte Petkit, hogy megtérjen és ilyen gonosz példát ne adjon,
magát is megböcsülje, de semmi benne nem költ, futotton futott, amíg el nem unta.”16
Mátyus a látottak ellenére tovább vezette csapatait, majd Sárdnál találkozott Gyulaffival s
közölte vele, hogy „csak hadának az eleivel érkezett volt akkor oda, útban lévén azért
hadának az dereka is”.17
Az elbeszélés alapján tehát arra következtethetünk, hogy Mátyus katonaemberhez
méltóan tartotta (volna) szavát, azaz a székelyeknek a fejedelmet biztosító ígéretét, miszerint „ne küldjön bár ide be semmi hadat, elegen lesznek ük az szászságnak meghajtására, és azt ugyan magokra is vették volt”.18 1605 szeptemberében, az őszi hadjárat alkalmával Bocskainak a Habsburg-párti szászok ellen felsorakoztatott hadai végül elfoglalták Segesvárt, ezzel megtörvén a szászok ellenállását.
A kapitányi tisztségében Mátyus Rákóczi Zsigmond fejedelemsége (1607–1608) idején is megmaradt, bár a fejedelem iránti hűségében meglehetősen ingadozott. Ő tulajdonképpen a merész, könnyelműségéről híres majdani fejedelem, Báthory Gábor
híveként szerepelt, ám Kendi István19 kancellár (1608–1610) intésére jobb belátásra térve
végül maga ajánlotta fel hűségét a fejedelemnek. Rákóczi Zsigmondnak tudomása volt
Mátyus hűtlenségéről, hiszen hírét hozták annak, hogy „Mátyus uram megfutamodott
volna Moldva felé” azzal a szándékkal, hogy Báthory híveihez csatlakozzon. Bedő István,
Sepsiszék kapitánya viszont pártját fogván azt állította a fejedelemnek, hogy „csak őtet
várná vissza, az ecsedi bortól, ha vétkezett volna, megszánta, bánta volna” – olvasható
Rákóczi egyik levelében.20
Mátyus, azaz „Joannes Mattias sedis Siculicalis Czik-Girgo-Kazon capitaneus et
iudex regius” aláírásával 1607. május 26-án Sennyei Pongrácnak, a császárhoz küldött
követnek a megbízólevelében találkozunk.21 Hogy mi úton-módon jutott a „iudex regius”,
azaz a királybíró titulushoz, egyelőre nem ismerjük. Annyi azonban bizonyos, hogy a
15 Gyulaffi Lestár: Az székelységnek Bocskai mellé való állásának bizonyos eredeti. In: Erdély
öröksége. III. Bp. é. n. 53.
16 Uo. 54.
17 Uo. 55.
18 Uo. 57.
19 Kendi István katolikus főúr, kezdetben Báthory Gábor fejedelem bizalmasa, majd a Habsburg-udvarban az ellene folytatott tevékenységéről vált ismertté.
20 EOE V. 449. Báthory Gábor ez időben a Szatmár megyei ecsedi várában tartózkodott.
21 EOE V. 483. Állítólag már 1605-ben is így szerepel.

319

EME

Tüds S. Kinga

„király képének” megtestesítője a székelyek körében nem örvendett nagy népszerűségnek. Ugyanis az elsőrendű bizalmi állásba kerülőket – a székelyek régi szokása ellenére
– az 1562. évi felkelést követően maga a fejedelem nevezte ki. Ez ellen tiltakoztak a székelyek, míg végre Bethlen Gábor fejedelem ismét visszaállította a régi szokást.
1608. március 5-én Rákóczi Zsigmond lemondott a fejedelmi székről, és két nap elteltével a rendek Báthory Gábort (1608–1613) választották Erdély új fejedelmének.
Mátyus tehát jól helyezkedett, s az új fejedelem hűséges alattvalóját 1609. február 6-án
testvérével, Péterrel együtt a fogarasi várhoz tartozó Sztrezsa-Kercsesora nevű birtokkal
ajándékozta meg.
Csík-, Gyergyó-, Kászonszék kapitányaként még tevékenykedett egy darabig, majd
1610 elején tisztsége megszűnt. Akkor ugyanis Báthory Gábor fejedelem Mátyus helyére
Bethlen Gábort nevezte ki. Erről hídvégi Mikó Ferenc feljegyzésében olvashatunk: „csíki
kapitánysággal, a hámorral együtt és a baróthi portióval” a fejedelem Bethlen Gábort
ajándékozta meg.22 Egyelőre nem ismerjük, hogy mi okból cserélte fel hűséges emberét a
fejedelem, de valószínűleg nem korára való tekintettel kellett távoznia, hiszen a hadviselő székelyek kora ifjúságuktól hadbíró öregségükig voltak kötelesek szolgálni a hazát.
Mátyus élete derekán lehetett, amikor mint Háromszék helyettes kapitánya visszatelepedett ősi birtokára, Kézdiszentlélekre. Ott többek között a Tarnóczi Sebestyén birtokához is jogot formált. Erre utalnak Tarnóczi 1630 januárjában írt végrendeletének következő sorai: „némű-némű szükségem kénszerítvén, kellett vala az itt benn való szentléleki jószágimot, minden hozzá tartozó pertinentiával együtt nagyobbik Máttyus János
uramnak záloghoz adnom három ezer forintért készpénzért”.23 Megjegyezzük, hogy az
ily módón történt vagyonszerzés nemegyszer nyújtott kiváló alkalmat arra is, hogy a
katonai funkciót viselő egyén tovább erősíthesse pozícióját, illetve tekintélyét falustársai
szemében is. Mindez természetesen elsősorban azok számára volt fontos, akiknek nemessége még nem tekintett vissza nagy múltra.
Katonai tisztségviselőként érte meg az 1611. évi eseményeket is, amikor a gátlástalan
politikus, Báthory Gábor a szászok ellen indult s szenvedett súlyos vereséget Brassó mellett a városiak megsegítésére érkezett Radu Șerban havaselvi vajda seregétől. A vesztett
csatát követően a fejedelem a környéken heverő számos holttest összegyűjtésével és eltemetésével Mátyus Jánost bízta meg. A kapitánynak része volt az 1612. évi háborgásokban
is, amikor Michael Weiss brassói királybíró vezetése alatt a Báthory Gábor ellen felbőszült szászok és a hozzájuk csatlakozott elégedetlenkedő magyarok a Barcaságból Háromszékre támadtak. Talán ennek az időnek az emlékét őrzi az 1619. évi katonai összeírásban szereplő bejegyzés, ahol többek között arról olvashatunk, hogy a kézdiszentléleki
Gál Miklós akkor adta magát jobbágysorba a kapitánynak, „mikor Matis János, Báthory
fejedelem idejében Illyefalván őrzött”.24
Még aktív katonaember az 1616. évi események idején, amikor a gyulafehérvári országgyűlés határozata alapján – hogy az országot fenyegető veszélyt elkerüljék – Lippa
várát át kellett adni a töröknek. Ennek érdekében Bethlen Gábor fejedelem (1613–1629)
kénytelen volt hadat gyűjteni a saját katonasága által védett vár bevételére. Az 1616. május 20-án Déva várában összeállított disciplina 11. pontjában a következő olvasható: „Ennek utána mind szekerek mellől és akármely helyekről is nemesség, székelység, szászság
gyalogját egy bizonyos helyre rendeljük, és minden ispánok, kapitányok, királybírák, kiki mind az ő székiről, vármegyéjéről való gyalogját állassa elő, az registrumát is adja bé,
22 Hidvégi Mikó: i. m. 181–182.
23 Erdélyi testamentumok. I. Hadviselő székelyek végrendeletei – Háromszék. Szerk. Tüdős S. Kinga. Mv. 2003. 133.
24 SzOklÚj IV. 603.
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hogy az szerént tudhassák hirtelen azokat rend szerént szolgáltatni. Az egész székelység
gyalogjának eleiben rendeltük mi vitézlő hívünket, Matis Jánost.”25
Sajnálatunkra itt véget ér a Mátyus főkapitány pályafutását rögzítő megemlékezések,
krónikák, levelezések, rendeletek, szórványos bejegyzések sora. Abban csak reménykedhetünk, hogy a jövőben újabb adatokkal bővülhet élettörténete, amennyiben valaki majd
vállalkozik annak további kutatására.

Családja
A főkapitány pályafutásának feltérképezése mellett családi kötelékeinek összefoglalása –
a források hiányában – talán még nehezebb feladat elé állít. Családjával kapcsolatban
Pálmay József néhány soros feljegyzése mellett leginkább feleségéről vannak adataink.
Csicsai Kelemen Veronika meglehetősen szép hozománnyal gyarapította a Mátyusbirtokot. Bár eddig biztosan sem állítani, sem cáfolni nem tudjuk, de úgy tűnik, hogy a
csíkszéki birtokhoz felesége révén jutott, s ez vált előnyére a főkapitányi rang megszerzésében. Kérdés, hogy Mátyus katonai tisztségét elfoglalva, vajon melyik udvarházában
lakott, továbbra is megmaradt-e kézdiszentléleki otthonában, vagy valamelyik csíkszéki
településen lévő udvarházába térhetett haza. Az 1619. évi összeírásban Csíkszentkirálynál
olvashatjuk, hogy „12 ember megh eskut, azt valiak, feo haz az eo Faluiokban mas
ninczien, Az Andrasi Martone uagion, kit edig Matius vram es Kelemen Jmreh birtak”.26
Ez talán arra enged következtetni, hogy Mátyus szolgálatának idején családjával együtt
csíkszentkirályi udvarházukban lakhatott mint a Kelemen-ági részbirtok tulajdonosa.
Majd miután megszűnt főkapitányi megbízatása, költözött vissza kézdiszentléleki otthonába.
Az oklevelekben nem találtam utalást arra, hogy a házaspárnak volt-e gyermeke. Figyelmet érdemel viszont az 1614. évi katonai összeírásban szereplő kézdiszentléleki Kis
Matis János felbukkanása, aki – úgy tűnik – „helyet kér” a családfa megrajzolásában.
Hiszen mint ismeretes, egy-egy településen a „küssebb” és „nagyobb”, valamint a „senoir”
és „junior” jelző feltüntetése ugyanazon családnév előtt az egyazon nemzetségből származó atyafiaknál vált használatossá. Ennek alapján feltételezésem a következő: amennyiben elfogadjuk, hogy id. Mátyus János fia Kis Mátyus János, akkor a gyerek 1590 körül
születhetett, hiszen 1614-ben már hadnagyként szerepel. Továbbá azt is elmondhatjuk
róla, hogy katonai pályafutását illetően apja nyomdokaiba lépett. Katonai tisztséget vállalva ő is Báthory Gábor fejedelem híve volt. Ez néhány székelyföldinek 1614. júniús
12-én Báthory (V.) Andráshoz küldött leveléből is kiderül. Abban arra kérik a politikai
mozgalmaktól elvonultan élő Báthory Andrást, hogy ne hagyja megbosszulatlan testvére, Báthory Gábor halálát. A levél zárósoraiban, miután a fő árulók nevét felsorolták, a
„jámbor hívek” említésére is sor került, akik között található „Küssebb Matyus János
hadnagy”, kinek vicehadnagya Mártonosi Nagy Gergely volt.27 1635-ben, amikor I. Rákóczi György újabb mustrára hívta a székelyeket, a kézdiszentléleki mustra alkalmával az
ifjú Mátyussal kapcsolatban megjegyezték, hogy „Matis Janos Junior Uzonban mustrált”.28 Mikor és miért költözött Uzonba, és hagyta oda az apai örökséget az ifjú Mátyus,
nem ismerjük. Az viszont feltűnő, hogy sem apja halálát, sem anyja újabb házasságát

25
26
27
28

Bethlen Gábor levelei. Közli Szilágyi Sándor. TTár 1885. 440.
SzOklÚj IV. 674.
EOE. VII. 537.
SzOklÚj V. 161.
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követően, majd annak hagyatékozása során nem jelenik meg mint örökös. Az idős, valamint az ifjú Mátyus János közötti apa–fiú kapcsolat tehát még tisztázásra vár.
Id. Mátyus János élettörténetének egy töredékéről viszonylag részletesen értesülünk.
Pontosabban az egyik falustársával, sárfalvi (II.) Károlyi Istvánnal történt pereskedéséről
van szó. Bethlen Gábor fejedelem 1615. november 30-án kelt oklevélben megparancsolta
Háromszék és Csíkszék kapitányának, hogy Károlyi István somteleki és kézdiszentléleki
birtokáról, mivel Mátyus János is jogot formált rá, széki ítéletet hozzanak.29 Emlékeztetőként: a perfelvétel idején Mátyus János már hazaköltözött, és csíkszéki főkapitányságát
Háromszék helyettes kapitányságára cserélte fel. Károlyi István viszont a fejedelem közelségében tartózkodó „udvari szolga”, főkapitány volt.
Mint annyiszor élettörténetének vizsgálata során, most sem tisztázódik a felvetődő
kérdés. Ez esetben: vajon milyen jogon követelt részt Mátyus uram a Károlyi-birtokból?
Az ugyanis a szentléleki udvarházzal és a hozzá tartozó részjószággal az alperes Károlyi
kezébe került már 1581-ben, amikor Báthory István lengyel királytól és Erdély fejedelmétől mint a Lengyelországban szolgáló magyar gyalogosok vezérkapitánya a szentléleki
kastélyt és a kiskászoni birtokot nyerte el kiváló szolgálatáért. Igaz, csak részben kaphatta meg, „mert egy pörlevélből is következtethető, hogy már Károlyi István idejében is bírt
ott a Kézdi-Szent-Léleki Máthyus család, melynek egy ivadékától szerzeményei is voltak
Károlyinak”.30 Valószinű, ebben keresendő a pereskedés igazi oka, amelynek végkimenetele, mint nemsokára látni fogjuk, nem várt fordulattal végződött.
A főkapitány élettörténetének számunkra ismert utolsó stációja az 1635. évi összeírás. Kézdiszentléleknél a következő bejegyzést olvashatjuk: „nob. Matis János senior
ob[iit]”. Idős Matyus János tehát bár már nem volt az élők sorában, ennek ellenére még
mindig számon tartották a 473 háromszéki nemes között.31 Elhalálozásának körülménye,
annak dátuma úgyszintén nem ismeretes: valamikor 1622 után, de mindenképpen 1627
előtt távozott az élők sorából, ugyanis felesége, Kelemen Veronika 1628-ban már a hajdani peres fél, Károlyi István feleségeként szerepelt az okiratokban. Az újabb házasság viszont nem tarthatott sokáig. 1628-ban Kelemen Veronika második férje is végrendeletének megírására szánta el magát, majd azt követően nemsokára meghalt.32 Veronika
asszony így nemcsak első férje, Mátyus János szerzeményeit örökölte, de hamarosan Károlyi István vagyonát is magáénak mondhatta. A növekvő birtok azonban nem hozott
megnyugvást az özvegy számára. Mivel sem Mátyus, sem Károlyi végrendelete nem nyert
fejedelmi megerősítést, ráadásul az örökösök létezését is homály fedi, azt végül I. Rákóczi
György a Kelemen-ágbeli rokonságnak juttatta. Történt ugyanis, hogy hídvégi Arady
Gergely, a fejedelem konyhamestere, mivel Kelemen Veronikának egy közeli rokonát, a
csíkszéki Fodor család egy ivadékát, Fodor Erzsébetet vette feleségül, arra kérte a fejedelmet, hogy e birtokot neki adományozza. Az 1631. május 8-án kelt oklevelében a fejedelem eleget tett Arady kérésének. A Szentléleken nyert rész- és jobbágytelkeket úgy tűnik,
Mátyus szentléleki birtokából szakasztották ki.33
Mátyus Jánosnak egyéb családi kapcsolatait ugyan nem sikerült kinyomozni, de feltételezzük, hogy az 1602–1603. évi lustrában szereplő „Mátyius” Tamás és Balázs lófőkkel egy családot alkothatott, esetleg testvérei, fiai is lehettek. Továbbá az 1614. évi
lustrában a kézdiszentléleki nemesek közé sorolták még Mátyus Tamást és Istvánt, 161929 SzOkl VI. 46.
30 Lázár Miklós: Adatok a Perkő alatti várról. Sz 1870. 218.
31 SzOklÚj V. 160; Tüdős S. Kinga: Erdélyi hétköznapok. I. Rákóczi György hadiszemléje a Székelyföldön 1635. Bp. 2001. 228.
32 Tüdős S. Kinga: Erdélyi hétköznapok. 130. Az akkor rendelkezésemre álló adatok alapján Kelemen Veronika harmadik férjeként hídvégi Arady került bejegyzésre. Uo. 394.
33 Lázár: i. m. 224.
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ben pedig Tamáson és Istvánon kívül Miklóst és Balázst, de hogy ezekkel milyen vérségi
kapcsolatban állott, utalások hiányában erre választ egyelőre nem adhatunk.Ugyancsak
rokoni szálak fűzhették a szabad székelyek közé sorolt „Matius” Lukács, Balázs és István
családjához, hiszen ugyanazon településen élték le életük java részét.34

Birtokai
Mint ismeretes, Erdélyben a legnagyobb földbirtokos a fejedelem volt. Az erdélyi nemesi
birtokok zömét leginkább a kisebb, egymástól távol eső birtokrészek összessége jelentette. Hasonló volt a helyzet a székelyföldi nemesek birtokait illetően is.
Mátyus János társadalmi rangját a részben örökölt, de zömében élete során szerzett
vagyonával is erősítette. Földbirtokának nagyságát az általam eddig ismert források alapján nem állapíthattam meg. Ezáltal gazdaságtörténeti következtetést sem vonhattam le,
nem hasonlíthattam össze más korabeli földbirtokkal. Egyetlen általános következtetést
engedhetek meg, miszerint birtokrendszerének összetétele nem különbözött a más korabeli székelyföldi nemesi birtokokétól.
Azt sem állapíthattam meg, hogy az ősi Mátyus-birtokból, amely Komolló, Márkosfalva, Hatolyka határában terült el, a főkapitány hol és mennyit örökölt. Ezzel szemben
ismeretes, hogy szép birtoka és udvarháza volt Kézdiszentléleken. Földbirtokos volt a
csíki részeken (felesége révén is): Csicsón, Szépvízen, Csíkdelnén, Szentsimonban,
Csomortányban, Zsögödön, Csíkszentkirályban, Csíkszentléleken. Kászonszékben pedig Kászonújfaluban és Impérfalván volt birtoka. Főkapitányságának idején bevételét a
csíki vashámorok jövedelme is gyarapította.
Katonai tisztségviselőként Mátyus hatalmát környezetére is kiterjesztette. Erre utalnak a székely katonai összeírások. Az 1614. évi lustra bejegyzéseiben számos jobbággyal,
szolgával rendelkező nemesként tartották nyilván. Kézdiszentléleken 17 fő neve után jegyezték be, hogy „Matius Janos maior” jobbágya, szolgája.”35 Az 1619. évi összeírásban
erről többet is megtudunk. Így például a szentléleki Gál Miklós „mikor Mattis János
Báthory Gábor fejedelem idejében Illyefalván őrzött, akkor adta magát oda” jobbágynak
Dombi Simonnal együtt. Bartók Ferenc pedig akkor adta Mátyus János „keze alá” magát,
amikor Báthory Gábor Havasalföldéből kijött, de azzal a feltétellel, hogy holta után feleségét, gyermekét jobbágyságra ne kötelezze.36 A feljegyzés alapján volt még jobbágya
Bélafalván (11 fő), Polyánban (3 fő), valamint Kézdialmáson és Esztelneken egy-egy fő.37
Csíkszentkirályon 6, Szentsimonban és Kászonújfaluban egy-egy főt jegyeztek fel.
A megjegyzések néhol kertelés nélkül utalnak arra, hogy a főkapitány élt hatáskörével, és néhány hadkötelest pénz vagy egyéb járadék, esetleg szolgálat fejében „mentett ki”
a hadi szolgálat cseppet sem könnyű feladata alól. A rászorulók között volt, aki csak időlegesen, egy-egy hadjárat idejére kívánt felmentést nyerni s szegődött jobbágynak a kapitány birtokára. Következésképpen mindkét fél elérte számításait: a jobbágy megmenekült a hadviseléstől, a földbirtokos pedig nemcsak gazdaságának hatékonyságát növelhette, hanem a „szövetségbe kényszerült” falustársa révén felsőbbrendűségi tudatának a
nyilvánosság előtt nagyobb nyomatékot adhatott. Aki végül veszteséget könyvelhetett el,
az a központi hatalom volt. Mert mint ismeretes, az erdélyi hadsereg gyakran kétharmadát épp a székelység állította ki. Bár az egyre fogyó székely katonaságra a XVI–XVII.
34
35
36
37

SzOklÚj IV. 434, 602.
Uo. IV. 436–437.
Uo. 603.
Uo. 586.
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század fordulóján a fejedelmek is felfigyeltek, de a folyamatot megállítani már nem tudták. Az állandó bizonytalanság, amelyben a székelység azokban az évtizedekben élt, nem
múlt el nyomtalanul. A székelység számára, aki azelőtt büszkén viselte katonai rangját,
már kevésbé volt vonzó a hadviselés. A hadbaszállás nehéz megpróbáltatása elől a gyalogos puskás, de még a lófő is inkább menekült jobbágysorba, mint hogy hadrendbe álljon.
Az 1606 decemberében megtartott székelyudvarhelyi nemzeti gyűlésen hiába hangzott el
Bocskai István fejedelem kiengesztelő intézkedése, amelyben megparancsolta, hogy a
szabad székelység „el ne kösse magát” (ti. jobbágyságra), mert a fejedelem meg akarja
tartani szabadságában. Hiába kötelezte a jobbágyokat maguk megváltására, hadi szolgálatuk felvételére, a főembereket pedig jobbágyaik felszabadítására, a székelység katonai
szolgálatot teljesítő rendje tovább fogyatkozott, s nem is kevéssel.
A konjunktúra következtében a nemesség a kedvezőtlen hadviselés terhei elől menekülő székelyt jobbnak látta jobbággyá fogadni, majd lehetőségeihez mérten igyekezett
őket védelmezni. Hiszen a XVII. században továbbra sem a befektetés jelentette az értéket egy-egy udvarház vagy kastély életében, hanem a termelő munkáskéz. Tulajdonképpen ezt a lehetőséget fordította hasznára Mátyus János, és fogadott fel számos, a katonai
szolgálat elől kibúvót kereső falustársat. Nem cselekedett másként, mint jobbágytartó
földbirtokos falustársa, a környezetében élő Mikó György, Szikszai György, Mátyus Tamás vagy a környéken élő birtokos Aporok, Béldiek, Kálnokiak és mások.
Végezetül: Mátyus János személyiségét, életútját a kevés adat tükrében bár csupán
nagy vonalakban követhettem nyomon, mégis érdemesnek tartottam vele foglalkozni.
Ugyanis a népi társadalom mélyreható kutatásának bár még az elején tartunk, bármilyen
tényfeltáró próbálkozás újabb információval bővíti a kérdéskör alaposabb megismerését.
Kortársainak szórványos feljegyzései alapján úgy véljük, Mátyus János főkapitányként megállotta helyét a székely csapatok élén. Erről nemcsak a tisztségében való újraválasztásai tanúskodnak, de azt a nevére szóló fejedelmi adománylevelek is igazolják. Példája volt annak a hadviselő székelynek, aki lófőségét csakhamar nemesi rangra cserélve
jutott a társadalom főemberei közé, és maradt mindvégig soraikban. A hajdan élt hadviselő székelyek főkapitánya feladatát meggyőződése szerint végezte ott, ahová a sors és az
épp akkor hatalmon lévő fejedelem rendelte. Ment a harcba otthona, hazája védelmére,
hasonlóan több más társához „kora ifjúságától hadbíró öregségéig”, követve szülőföldje
ősi jogszokását.
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H

a van a magyar XIX. századnak emblematikus figurája, akiért még a későbbi
korok is rajongtak, zászlójukra tűzve nevét, az vitán felül Kossuth Lajos. Szerepe
az 1848–49-es forradalomban, illetve szabadságharcban, több mint félévszázados emigrációs tevékenysége, valamint jó ideig szoros kapcsolata az európai nagyhatalmakkal, illetve ezek képviselőivel, meghatározták helyét mind a hazai, mind pedig az
európai politikai életben. Sorozatos előadó körútjai Európában, de az angolszász nyelvterületen, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban, politikai programja, cselekedetei és állásfoglalásai, fordításban megjelentetett beszédei és művei méltán váltottak ki elismerést, míg túlfelől nemegyszer félelmet, sőt retorziót. A romantika évszázadában a
Kossuth-kultusz példaerejű volt, amiről gondoskodott a világon szerteszóródott magyar
emigráció is a forradalom leverése után.
A hazai Kossuth-kultusz kibontakozásának hosszú ideig fő akadálya a Bach-korszak
volt, de a közvetlenül utána következő időszak is, mivel a birodalom képviselői a forradalomban nem a jogszerűséget és a reformtörekvést látták, hanem a saját létüket fenyegető veszélyt. Ebben az időszakban Kossuth nevét nem lehetett emlegetni, azonban az
egykori események résztvevői örökre szívükbe zárták az ő nevét és a 1848–49-es eseményeket. Végül is a magyar függetlenség kivételével a Habsburgoknak el kellett fogadniuk
a magyar forradalom vívmányait, és 1867-ben bele kellett törődniük a „kiegyezésbe”. Az
újonnan kialakított rendszer feltételei között újra lehetett emlékezni mind a forradalomra, mind pedig annak vezető egyéniségeire, így Kossuth Lajosra is. Megindult egy széleskörű forrás- és visszaemlékezés-kiadás, amely nagymértékben tükrözte a szerzők Kossuth iránti szimpátiáját. A forradalom egykori vezérének jelenlétét a köztudatban az is
fokozta, hogy határozott, a kiegyezést elutasító véleményét már annak elfogadása előtt is
a magyar nyilvánosság tudomására hozta, és ezt folytatta 1867 után is. Az általa írt tanulmányok és levelek végtelen sora tanúskodik arról, hogy az idősödő politikus jól ismerte
a hazai politikai élet történéseit, és ezekről véleményt is mondott. Állásfoglalásai politikai táborokra osztották a magyarságot, és a Kossuthot igenlők, illetve kritizálók/elutasítók közötti viták foglalkoztatták a közvéleményt, újra meg újra aláhúzva Kossuth következetességét, folyamatosan hangoztatott elkötelezettségét a magyar szabadság, illetve
Magyarország tényleges függetlensége mellett.
Kossuth Lajosnak tényleges szerepvállalása a forradalomban, majd pedig széleskörű
emigrációs tevékenysége, valamint híveinek népszerűsítő tevékenysége valójában mozgalmat indítottak el Magyarországon, melynek középpontjában maga Kossuth Lajos állt.
Az emigráció kényszere, a forradalom kultusza – elsősorban március 15-e révén – és
Kossuth szellemiségének állandó jelenléte a magyar politikában és közéletben ténylegesen kultusz tárgyává tette Kossuth személyét. Mindez nem is hivatalos, azaz politikai
nyomásra történt, hanem elsősorban magán vagy csoportos kezdeményezés nyomán fejlődött mind nagyobb arányú mozgalommá, amely átfogta az egész országot.
A Kossuth-kultusz számtalan és nagyon változatos formában jelentkezett 1867-tel
kezdődően. Kossuthról nemcsak a forradalom eseményeinek kapcsán emlékeztek meg,
hanem kialakult külön az ő személye körüli, csakis az őróla szóló kultusz. Megemlékeztek róla március 15-én, a forradalom évfordulóján, de mivel egy ideig születésének dátu-
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ma bizonytalan volt,1 több helyen Lajos napkor emlékeztek meg a magyar forradalom
vezéréről. Megint mások más-más, vele kapcsolatba hozható események évfordulóján
keresték fel üdvözletükkel, ajándékaikkal, jókívánságaikkal vagy képviselői mandátumot,
tiszteletbeli tagságot felajánló kérésükkel a többnyire Olaszországban tartózkodó Kossuth Lajost. Hamarosan kialakult az a szokás, hogy többé-kevésbé ismert személyek,
tisztségviselők, így elsősorban közösségek (települések, vármegyék) képviselői köszöntötték a forradalom egykori jeles személyiségét, és számosan – esetenként több százas
küldöttség – keresték fel az idős forradalmárt.2 1894-ben bekövetkezett haláláig, de a XX.
században is Kossuth, illetve eszméi meghatározó tényezői voltak a magyar belpolitikai
életnek, ami tovább fokozta Kossuth jelentőségét, hozzájárulva kultuszának továbbéléséhez. Ennek a kultusznak egyik sajátos, de országosan és széles társadalmi körökben elterjedt formája volt a Kossuth-szakáll, jelezve, hogy a demokrácia és a tömegeket megérintő
propaganda a divat eszközét sem felejtette el. Ekkor terjedtek el az olajnyomatos Kossuth-portrék, és a XIX. század végétől kezdtek utcákat is elnevezni róla az ország kisebbnagyobb településein. Valamennyi tiszteletadási forma közül – ha nem is mindig a „tartósság” szempontjából – a díszpolgárság volt talán a legjelentősebb.
Közvetlenül az 1867-es kiegyezés után nagyarányú Kossuth-kultusz bontakozott ki
egész Magyarországon. Már 1867 nyarától kezdődően Magyarország számos választási
kerületében jelölték képviselőnek (Jászladány, Vác). Megyei, illetve városi hatóságok (Bihar, Pest, Heves megye, Abony, Eger stb.) rokonszenvüket és reményüket fejezték ki,
hogy Kossuth mielőbb hazatérhet Magyarországra.3 1868-ban Pécs választotta meg képviselőjének Kossuthot, 1872-ben Hódmezővásárhely, 1876-ban Cegléd), amit azonban
Kossuth minden alkalommal visszautasított. Az ország számos kisebb-nagyobb települése választotta meg tiszteletbeli polgárává Kossuth Lajost, többek között Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, Losonc és Cegléd már 1868-ban,4 majd mind többen és többen.
1889. júniusában Kossuth 31 települést nevezett meg, amely őt díszpolgárává választotta.5 Polgári szervezetek sokasága – olvasóegyletek, presbitériumok, demokrata körök,
ifjúsági és más egyletek – választották meg tiszteletbeli tagjukká, illetve tiszteletbeli tisztségviselőjükké. Később visszahonosítása6 mellett állt ki számos település és politikai
szervezet, illetve ezek képviselői. Ez ügyben törvényjavaslatot is terjesztettek be az országgyűlésben, majd mozgalom indult, hogy az ország valamennyi városa válassza meg
tiszteletbeli polgárává. Egy soroksári gazda 300 négyszögöles telket ajánlott fel neki, és
javasolta, hogy a települést nevezzék el Kossuthról. Kossuth nem fogadta el a felajánlást,
viszont a neki szánt telket egy hadirokkantnak ajánlotta fel.7 Többen keresztapaságra kérték fel. Nyolcvanadik évének betöltése alkalmával újra számos város, illetve megye üdvözölte táviratban Kossuthot, így, többek között Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad,

1
2
3
4
5

6
7
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Márki Sándor: Kossuth Lajos emlékezete. Kv. 1902. 3.
1889. július 5-én a párizsi világkiállításra tartó 845 fős magyar küldöttség látogatta meg Torinóban Kossuthot, aki beszédet intézett hozzájuk. L. Kossuth Lajos iratai. S. a. r. Kossuth Ferenc. Bp. 1900–1904. X. 290–310. (A továbbiakban: KLIr)
KLIr VIII. 22, 34, 53, 73.
Uo. 147, 168.
Kossuth felsorolásában a következő települések szerepelnek: Hódmezővásárhely, Kiskunfélegyháza, Arad, Béla, Beregszász, Hajdúböszörmény, Dés, Eger, Székesfehérvár, Győr, Gyula,
Karcag, Késmárk, Kisújszállás, Kunszentmárton, Léva, Makó, Mezőtúr, Miskolc, Munkács,
Nagyrőce, Nagyszalonta, Nyitra, Pápa, Szentes, Máramarossziget, Szilágysomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Zenta és a legelső, még a forradalom idejében, Nagybánya. KLIr
X. 285–286.
KLIr X. 283–289, 313 skk., 325–327, 337–340.
KLIr VIII. 350.
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utóbbi díszes aranytollat is küldött Kossuthnak, illetve Szatmár, Arad, Torda-Aranyos,
Szilágy és Maros-Torda megye.8
Kolozsvár hivatalosan viszonylag későn kapcsolódott be az országos szintű Kossuthkultuszba. Hogy miért, azt ma már nehéz megállapítani. Feltehetőleg ennek oka az volt,
hogy Kossuth sohasem járt Kolozsváron, de még Erdélyben sem. Ennek ellenére tény,
hogy a XIX. század végén éppen a szabadságharc élő emlékének jegyében, egyben azonban a Kossuth-kultusz térhódítása nyomán, Kolozsváron létrehozták az 1848-as Ereklyemúzeumot.
Hivatalosan Kolozsvár szabad királyi város nevében a törvényhatósági bizottság csak
1883-ban, nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte először Kossuthot. Pillanatnyilag ugyan nem ismeretes a kolozsváriak levelének tartalma, ismerjük viszont a
turini remete 1883. március 31-i válaszát.9 A sokévi emigrációban élő idős Kossuth válaszolva a jókívánságokra nem egyszerű köszönőlevelet írt, hanem Erdély és Kolozsvár jövőbeli szerepét boncolgatta.10 Levelében Kossuth szerényen elhárította a személyének szóló ünneplést, a korszellem javára írva az egykor történtek jelentőségét és nagyszerűségét,
és utalt arra az ellentétre, amely az ő Magyarországot illető elképzelései és a korabeli Magyarország közjogi státusza között feszült. Noha ténylegesen nem járt Erdélyben, mind
széleskörű műveltsége, mind pedig nagy politikai tapasztalatának birtokában, egyben a
történelmi múlt eseményeinek alapos ismeretében Kossuth ráérzett Kolozsvár és Erdély
jelentőségére. Kolozsvár szerepével kapcsolatban írta levelében: „Most hivatása, hogy vára
legyen a magyarságnak a honbontó törzsönködés közt, mely körülötte zsibong; vára legyen a magyarságnak ama szomszéd felé, melyet a szláv tenger fenyegető dagályával
szemben saját biztonsága érdekének szövetségre kellene utalni a magyarral; s azt hiszem,
utalna is, ha Magyarországban nem a kelet felé terjeszkedés ambitiójának engedelmes erőtárházát, hanem öncélias államot látna, melynek öntudatos politikája lehet és van.”11
Kommentálva, hogy Kolozsváron adták át Ferdinándnak a magyar koronát, Kossuth
egy másik veszélyre utalva sokatmondóan megállapította: „A baj nem ebben van, hanem
a kumulált nem magyar érdekek nyomásában van.”12 Majd rendkívüli politikai éleslátással Erdély hivatásáról a következőket írta: „A múltakban karddal küzdött Erdély s Erdélynek fővárosa a magyarságért; a kardra még szükség lehet, még szükség lesz, de most
a magyar műveltség, magyar tudomány, magyar polgárosultság fölényének fegyvereivel
is kell küzdenie. Innen kell lobogtatni a magyar állami typus zászlóját, amott délkeleten,
amint lobogtatá a magyar nemzeti lét fenntartása zászlóját a múltban. Amíg a nemzet él,
amíg nyelve fejlődik s fejlődése lépést tart a haladó kor szellemével, a magyar meg fogja
tartani a »primus inter pares« szerepnek tekintélyét, melynek jogát egy ezredév minden
controversián felül helyez, s ha ezt megtartja, lehet többé-kevésbé szomorú korszak, mint
volt nemegyszer a múltakban, de veszve semmi sincs.”13
Kossuth fent idézett levele és főleg levélváltása Herman Ottóval14 az erdélyi demográfiai helyzetről – amely 1886-ban nyomtatásban is megjelent – bizonyítják, hogy a különben természettudományokban és társadalomtudományokban egyaránt jártas idős politikus tájékozottsága és főleg éleslátása eredményeként nagyon is tisztában volt a magyarországi helyzettel, így az erdélyivel is, és nagyon is megalapozottan és megfontoltan nyilvánított véleményt az erdélyi magyarság helyzetéről, jövendőbeli sorsának alakulásáról.
8
9
10
11
12
13
14

KLIr X. 15, 24, 37–45, 47, 49, 53, 59, 64, 67, 71, 78, 83, 88, 91, 98, 103, 107, 110, 123, 140.
Uo. 64–66.
Herman Ottó: Kossuth és Erdély ügye. Bp. 1886.
KLIr X. 66.
Uo. 65.
Uo. 66.
Herman: i. m. L. még KLIr IX. 166–196.
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Kossuth érvei és megérzései, nemkülönben hozzáállása meggyőzhették a kolozsváriakat
arról, hogy ő olyan személyiség, aki nemcsak érti az erdélyi folyamatokat, hanem együtt
is érez az erdélyi magyarokkal, sőt a maga módján és eszközeivel (tanácsaival) még segíteni is akar rajtuk.
A Kossuth-kultusz felerősödését a ’80-as évek végén elősegítette az országos szinten
kibontakozó vita az 1879-es honosítási törvény azon cikkelyéről, amely kimondta, hogy
tízévi folyamatos távollét után – ha az érdekelt fél nem kérvényezi – meg kell vonni tőle
a magyar állampolgárságot. Az inkriminált cikkely azért váltott ki vitát, mert Kossuthra
való tekintettel hiába kérte az ellenzék a törvény megfelelő módosítását, sem a parlament, sem a kormány nem támogatta ezt, s így Kossuth valóban elvesztette magyar állampolgárságát.15 Minderre a válasz újabb szolidaritási hullám volt Kossuthtal, amikor is
különböző módokon fejezték ki nemcsak magánszemélyek, de hatóságok is szimpátiájukat az idős forradalmárral.
Kolozsvár Kossuth iránti mind hangsúlyosabban megnyilvánuló tiszteletének a megnyilvánulásaként 1889-ben megszületett az elhatározás, hogy másokhoz hasonlóan Kossuth tiszteletére ünnepeljék meg a Lajos napot. Ekkor az augusztus 25-i Lajos nap megünneplése országszerte a Kossuth-kultusz egyik megnyilvánulási formája volt. Így például 1880-ban a nagyváradiak zászlót küldtek Kossuth névnapja alkalmából Magyarország
egykori kormányzójának.16 1889-ben számos kisebb-nagyobb magyarlakta településen
– például a Székelyföldön – sor került ilyen ünnepségekre.17
A kolozsvári kezdeményezés dr. Benel Ferenc ügyvéd nevéhez kapcsolódik, aki
Albach Géza polgármesterhez intézett 1889. augusztus 21-i beadványában indítványozta
e célból Kolozsvár szabad királyi város törvényhatósági bizottsága rendkívüli ülésének az
összehívását augusztus 24-ikére.18 Nem véletlenül került sor Kolozsvárt a Lajos nap és
Kossuth díszpolgárságának egybekapcsolására. Benel Ferenc beadványának indoklásában szükségesnek tartotta megállapítani, hogy más erdélyi városok megelőzték Kolozsvárt: „mivel hazánk erdélyrészi területén kisebb jelentőségű városok által az elismerés
ilyen impozáns kifejezésében törvényhatóságunk már megelőztetvén eddigi mulasztásának helyrehozásával tovább nem késhetik”.19 Elsősorban Szilágysomlyóra, illetve Marosvásárhelyre gondolhatott,20 nem beszélve Tordáról, amely alig pár nappal előbb, 1889.
augusztus 18-án szavazta meg Kossuthnak a díszpolgári címet.21
Már a kezdetekkor húsz városi képviselő támogatta Benel ügyvéd indítványát.22 A
sajtó is felkarolta az ötletet.23 Kétségtelen tény, hogy a döntés betetőzte városi szinten a
Kossuthtal kapcsolatos megemlékezések sorát, mintegy rátéve a helyi Kossuth-kultuszra
a koronát. Az Ellenzék leszögezte: „Minthogy ezen indítvány elfogadása által a képviselet
maga magát s voltaképpen az egész várost tiszteli meg, igen óhajtandó, hogy a képviselők
lehetőleg teljes számban jelenjenek meg, s mennél impozánsabb módon adjanak kifeje15 Kossuth Lajos 1890. január 8-ával kezdődően veszítette el magyar állampolgárságát. Márki
Sándor: I. Ferenc József Magyarország királya. Bp. 1907. 226–227.
16 KLIr IX. 380–382.
17 Szejke és Olasztelek. Ellenzék 1889. aug. 27. 3; Előpatak. Kolozsvár 1889. aug. 28. 3. A Lajosnapi ünnepségek során hangzott el a javaslat, hogy válasszák meg Kossuthot Székelykeresztúr
díszpolgárává. Ellenzék 1889. aug. 27. 3.
18 ROLKmIg, Kolozsvár város levéltára (Primăria oraşului Cluj). 11684/1889. sz.
19 L. 10. jegyzet.
20 KLIr X. 285.
21 Kolozsvár 1889. szept. 23. 3.
22 Ellenzék 1889. aug. 26. 3.
23 „…a polgárság körében előkészületben lévő névnapi ünnepségek azáltal nyernék meg
fénypontukat, ha azokat a tekintetes törvényhatósági bizottság indítványunknak ünnepélyes
alakban határozattá emelésével megelőzné.” Uo.
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zést a köztiszteletből eredő eme közelhatározásnak. [...] Menjen el mindenki, akinek joga
van e testületben való határozathozatalra, mert olyan indítványról van szó, amely kihatásában országos fontossággal bír.”24 Az Erdélyi Híradó augusztus 22-én még azt írta, hogy
„már jóval 70-en felül” írták alá az indítványt, hozzáfűzve: „ismerve Kolozsvár lakóinak
a történelmi nagy alak iránti ragaszkodását alig lehet kétséges az eredmény”.25 A buzdítás
nem maradt hatás nélkül, hiszen Kossuth Lajos díszpolgárságára vonatkozó indítványt
már az ülés előtt 85-ön írták alá.26 Végül 87-en szignálták Benel Ferenc indítványát.27 Ismerve a közhangulatot, a sajtó a város lakosságától maximális részvételt várt el. Az Erdélyi Híradó nem véletlenül szögezte le: „Nem hivatalos parancsszóra fog minden történni,
hanem a polgárság Kossuth iránti ragaszkodásának és szeretetének önkéntelen megnyilatkozása lesz kifejezve e tényben.”28 Ugyancsak ott olvashatjuk: „Történelmünk nagy
alakja megérdemli, hogy erdélyrészünk vezérvárosa neve napjának ünnepét a legfényesebben ülje meg.” A város vezető sajtóorgánuma, az Ellenzék le is szögezte: „Szebb alkalmat nem talált volna Kolozsvár városa, hogy hazánk történelmi alakját méltóképpen
megtisztelje, mint neve napját. [...] A hangverseny, bankett, világítás, zászlódíszítés e jelentős mozzanatnak csak mintegy felékítői lesznek. Örvendünk, hogy polgárságunk
megértette, érzi, hogy mi Kossuth a magyarságnak. A hódolat, mit névnapja alkalmával
kinyilvánít, Kossuth nagy nevéhez méltó lesz. Elvárjuk polgárságunktól, hogy az ünnepségek mindegyikén jelen legyenek. Polgárságunk kompakt egészének megjelenése szükséges, hogy látszassék, miszerint mindnyájan veled érzünk, nagy Kossuthunk!”29 A döntés, illetve a rendezvények nemzeti ünneppé tették az eseményt.30
24 Ellenzék 1889. aug. 26. 3.
25 Erdélyi Híradó 1889. aug. 22. 3.
26 Uo. Az egyik kolozsvári lap beszámolója említ meg egy apró szépséghibát, nevezetesen hogy
a virilista „Weisz bácsi” nem akarta aláírni a javaslatot. Kolozsvári Élet 1889. aug. 31. 6. Egy
másik kolozsvári lap beszámolójában az augusztus 27-i szavazásról malíciózusan így zárja
sorait. „Vitték szerteszéjjel a hírt, hogy örvendjen mindenki, aki Kossuthot szereti. És örvendett mindenki, mert Kossuth Lajost mindenki szereti. Kivéve talán Albach Gézát.” Kolozsvári
Élet 1889. szept. 2. 5.
27 Benel Ferenc ügyvéd, Kondász Ferenc, Kilin Miklós, Szabó István földész, B. Bak Lajos, Bíró
János gyógyszerész, Nagy Béla, D. Deák József, Medgyesi L. József, Somodi István, Ulár Pál,
dr. Czikmántori Ottó, Salamon Antal városi tanácsos, Gajzágó István, Gergely Ferenc, Babos
Sándor, Grebe Henrik, dr. Nagy Mór városi tanácsos, Deák Pál főkapitány, Szvacsina Géza
városi tanácsos, dr. Szabó Gyula főjegyző, Sombori János aljegyző, Lugosi István tiszteletbeli
főjegyző, Debreczeni Balázs k. v. főmérnök, Dobál Antal, Bíró Mihály, Szabó István hídelvei,
Kiermayer Károly, Keresztény Imre, Pataky Sándor, ifj. Lászlóczky Samu, Mamitza János, Reil
Dániel, Orbán József, Helffy Adolf, Petrovics György, Eszterházy László városi levéltárnok,
Gundhart Lipót aljegyző, Losonczi János árvaszéki elnök, Gothardt Lipót aljegyző, Lakatos
Ferenc, Szigeti Gábor, Szász Gerő ev. ref. elsőpap, esperes, Pap János, Nagy Lajos, Kőváry
Mihály, Maetz C. W. Frigyes, Kovács János igazgató tanár, Bodor Lajos, Biasini Sándor, Molnár József, Szathmáry Elek, Ákontz Sándor, Hutflesz K., Várady László, Spaller Károly, dr.
Haller Károly, Mihály László városi orvos, id. Warga Dániel, Perl József, Polcz Rezső ügyvéd,
Kiss Sándor igazgató tanár, Philippi Gyula, Plihál Ferenc, dr. Concha Győző, Strautz András,
Éjszaki Károly, Virányi István, Schwartz József, Reményik Lajos, ifj. Nagy János, Vikol Kálmán, dr. Mály István városi tiszteletbeli főorvos, kibédi Biasini Domokos kir. keresk. tanácsos,
Széky Miklós gyógyszerész, Benigni Samu, Oriold József, Tordai Sámuel, dr. Hintz György,
Haller Rezső, Tárkányi György, dr. Groisz Gusztáv. (Összesen 87, tehát annyi, mint Kossuth
Lajos éveinek száma.) L. Erdélyi Híradó 1889. aug. 28. 2–3.
28 Uo. 1889. aug. 22. 2
29 Ellenzék 1889. aug. 23. 3.
30 „Élő legnagyobb férfiának, a turini remetének nyolcvanhetedik névnapját a hamisítatlan közérzület általános nemzeti ünnepé avatta.” Ellenzék 1889. aug. 24. 1. A Kolozsvár napilap is leszögezte: „Magyarország ünnepnapja az ő nevenapja.” 1889. aug. 24. 3.
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A kitűzött napon, azaz szombaton, augusztus 24-én, egy nappal a Lajos napi ünnepségek előtt, sajnálatos módon mégse lehetett megtartani a törvényhatósági bizottság
rendkívüli közgyűlését mivel a főispán, gr. Béldy Ákos nem tartózkodott Kolozsvárt, és
csak augusztus 25 -én érkezett vissza Kolozsvárra. Ezért csak a Lajos napi ünnepségeket
követő kedden, augusztus 27-én kerülhetett sor a törvényhatósági bizottság rendkívüli
közgyűlésre,31 ahol a megjelentek egyhangúlag megszavazták, hogy Kossuth Lajos Kolozsvár díszpolgára legyen. Mindez nem akadályozta meg a Lajos nap illő megünneplését
vasárnap, augusztus 25-én.
És valóban a város kitett magáért. Kossuth Lajos kolozsvári díszpolgárrá nyilvánítása
az érdekelt intézmények és Kolozsvár közönsége részéről feltehetőleg a kor értékrendjének és szokásának megfelelő forgatókönyv szerint zajlott le. A korabeli sajtó tükrében jól
kivehető, hogy a város vezetősége, illetve a polgárság őt tevőlegesen támogató rétege –
más jelentős rendezvényekhez hasonlóan – rutinosan, nagy körültekintéssel és alapossággal szervezte meg az ünnepségeket. A törvényhatósági bizottság ülésének elhalasztása
egyáltalán nem okozott fennakadást. A szervezők nagy figyelemmel gondoskodtak nem
csupán a díszpolgári cím adományozásának szakszerű lebonyolításáról a város illetékes
testületei részéről, hanem az ehhez kapcsolódó rendezvények megfelelő és körültekintő
megszervezéséről, biztosítva ezeknek emlékezetes jellegét mind tartalmi, mind pedig
szórakoztató/nevelő vonatkozásban.
A Lajos napi rendezvények megfelelő lebonyolítására egy szervezőbizottságot hoztak
létre, amely a korabeli helyi sajtóban hol Kossuth-bizottság, hol „Kossuth ünnep bizottsága”, hol pedig „Kossuth ünnep rendezősége” néven szerepelt, amelynek még elnöksége
is volt.32 A számos rendezvény igények szerinti megszervezését külön bizottságok intézték, mint pl. a bankett-bizottság vagy a hangverseny-bizottság, melyek albizottságonként
működtek, azaz üléseztek és szerveztek.33 A sajtó folyamatosan tájékoztatta olvasóit nemcsak a rendező testületek üléseiről, hanem a rendezvények tartalmáról, mikéntjéről, illetve résztvevőiről. A rendezőbizottság, illetve az albizottságok fontosabb döntéseiről, valamint a sorra kerülő rendezvényekről falragaszokon értesítette a város lakosságát. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a csúcsesemény a törvényhatósági bizottság döntése és
hogy „a hangverseny, bankett, /ki/világítás, zászlódíszítés e jelentős mozzanatnak csak
mintegy felékítői lesznek”.34 A halasztás azonban egyáltalán nem befolyásolta sem a törvényhatósági bizottság döntését, sem a rendezvények megfelelő szintű lebonyolítását.
Szombaton, a Lajos nap előestéjén került sor a város kivilágítására, amiről a város
lakosságát falragaszokon értesítették, és amiről a Kolozsvár leszögezte: „hisszük, hogy a
kivilágítás fényes és díszes lesz”.35 Az Erdélyi Híradó erről így írt: „Kossuth Lajos neve
napjának előestéjén Kolozsvár polgárai ki fogják világítani a várost. Reméljük, hogy a
világításban városunk polgárai pártkülönbség nélkül részt fognak venni. Történelmünk
nagy alakja megérdemli, hogy erdélyrészünk vezérvárosa neve napjának ünnepét a legfényesebben ülje meg. A világítás szombaton lesz, vasárnap lobogódíszbe öltözik a város.
Nem hivatalos parancsszóra fog minden megtörténni, hanem a polgárság Kossuth iránti
ragaszkodásának és szeretetének önkéntelen megnyilatkozása lesz kifejezve e tényben.”36
Jelezve a kivilágítás mikéntjét írhatta az Ellenzék az eredeti elképzelés jegyében: „Gyújt-

31
32
33
34
35
36
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Erdélyi Híradó 1889. aug. 28. 2.
Uo. 1889. aug. 24. 3; aug. 24. 3; aug. 22. 3.
Ellenzék 1889. aug. 22. 3; aug. 22. 3; Erdélyi Híradó 1889. aug. 22. 2.
Erdélyi Híradó 1889. aug. 23. 3.
Kolozsvár 1889. aug. 23. 3.
Erdélyi Híradó 1889. aug. 22. 2.

EME

A Kossuth-kultusz és Kolozsvár

suk meg a mécseket mindnyájan, és véssük szívünkbe, hogy aug. 24-én választottuk meg
Kossuth Lajost polgártársunkká.”37
Az ünnepi díszbe öltözött város több fontos rendezvénnyel is készült a jeles alkalomra. Az egyik az ún. hangverseny volt, valójában egy kétrészes, sokszínű műsor. Erre a
Redutban, más nevén a Vigadóban került sor nagy érdeklődés mellett vasárnap délelőtt
11 órakor. A rendfenntartás feladatát az ifjúsági bizottság vállalta magára elnökének vezetése alatt.38 A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők szorgalmazták, hogy ki-ki
vásárolja meg idejében a belépőjegyet.39 A műsor összeállítása végett a bankett-bizottság
többször is ülésezett.40 Maga a műsor vegyesen, részben zeneművekből, részben szavalatokból állt. A Rákóczi- és a Hunyadi-indulót Salamon János zenekara adta elő, míg más
dalokat a Polgári dalegylet, a Dalkör, valamint a „munkás dalegylet” adott elő. A műsor
második részében dr. Vajda Emil hegedűszólóját Benel Paulin kísérte zongorán. Több
szavalatra is sor került, így többek között Szász Gerő „Kossuth Lajos” című versét
Malonyai Dezső adta elő. Az egész előadás csúcspontjának azonban a Budapesti Hírlap
közismert munkatársának, Balogh Pálnak az előadását szánták, melynek címe „Nemzetünk jövője” volt,41 és amelyet leközölt az Erdélyi Híradó.42
A bankettre ugyanaznap este a Lövöldében került sor. Külön is aláhúzta az esemény
jelentőségét, hogy a rendezők számára Kossuth-jelvények készültek, amelyeket szombaton osztottak ki, s amelyeket előzőleg Szabó Ferenc főtéri üzletében lehetett megtekinteni.43 A jegyek nagy keresletnek örvendtek, annál is inkább, mert „a zene ára a bankett
jegy díjába bele van számítva”, amint arról a sajtóból értesülünk. A zenét Salamon János
„népzenekara” szolgáltatta, és amint a sajtó írja, az együttes névadója szólót is játszott.44
Mai szemmel a rendezvény külön érdekessége, hogy „a banketten nők is részt vehetnek”.45
Nem feledkeztek meg a rendezők az alkalomhoz illő ünnepi kiadványról sem, melyet
a kor szokása szerint „emléklapnak” neveztek. Ezt ugyancsak az EMKE főtéri irodájában,
Radnóti Dezsőnél lehetett megvásárolni,46 és az ünnepnap délután árusították a hangversenyen.47 Mint látható, Kolozsvár valóban kitett magáért, és a város közéleti szereplői, az
egyházi tisztségviselők és az egyetemiek java írt az ünnepi kiadványba.
A Lajos nap ünnepségei kapcsán nemcsak pozitív megnyilvánulásokra került sor. A
Kolozsvári Élet például a hangversenyről két, más-más hozzáállású – dicsérő, illetve kri37 Ellenzék 1889. aug. 23. 3.
38 Kolozsvár 1889. aug. 23. 3.
39 A jegyet az EMKE irodában, Radnóti Dezső biztosító pénztárosnál, Szabó Ferenc kereskedésében, Stampa Keresztély cukrász üzletében és Horatsik János könyvkereskedésében lehetett
megvásárolni. Ellenzék. 1889. aug. 22. 3.
40 Uo.
41 A teljes műsort az Erdélyi Híradó le is közölte. 1889. aug. 26. 3.
42 Uo. 1889. aug. 26. 1.
43 Ellenzék 1889. aug. 24. 2.
44 A jegyeket 1 forint 80 krajcárért árulták a Leszámítoló Bankban, illetve Aszlán Károly, Szabó
Ferenc és Böckel Károly üzletében. Uo. 1889. aug. 22. 3; Erdélyi Híradó 1889, aug. 23. 3; Kolozsvár 1889. aug. 23. 3.
45 Ellenzék 1889. aug. 22. 3.
46 Uo.
47 „Írtak benne: Szász Gerő, Hegedűs István dr., Polonyi Géza, Jakab Ödön (Gyere haza Kossuth
Lajos!), Vajda Emil dr., Ferenczi Zoltán dr., Otrobán Nándor dr. 48-as honvéd, Koós Ferenc
kir. tanfelügyelő, Hevesi József, a Magyar Szalon szerkesztője, Szterényi József, Molnár József
orszgy. képviselő, Nagy Lajos unit. esperes (1849-ben írt verset), Kapácsi Dezső, Molnár
Józsefné Kocsiszovszki Borcsa, Turcsányi Gyula luth. lelkész, Kuún Istvánné grófasszony stb.”
Kolozsvár 1889. aug. 22. 3.
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tikai hangvételű – beszámolóban tájékoztatott.48 Sőt megengedte magának, hogy kritikai
hangot megütve kommentálja a kolozsvári rendezvényeket: fiatalok távolmaradása, Balogh Pál, illetve egyes művésznők meg nem jelenése, előadás mikéntje, rendezés stb.49
Közvetlenül a törvényhatósági bizottság rendkívüli, a Kossuth díszpolgárságát jóváhagyó
ülése után, azaz augusztus 27-én, Kolozsvárról táviratot küldtek a „turini remetének”,
értesítve őt – érdekes módon csakis – Kossuth Lajos névnapjának kolozsvári megünnepléséről.50
A városi tanács dr. Szabó Gyula által megfogalmazott szeptember 13-i levelét, melyben Albach Géza polgármester hivatalosan is értesítette Kossuth Lajost a díszpolgári cím
adományozásáról, csak szeptember 18-án postázták Kolozsvárról.51 Újabb hónapoknak
kellett eltelniük, míg végre a következő év március végére elkészült Kossuth Lajos díszpolgárságáról szóló díszoklevél.52 Kutatásaink e díszoklevél hollétéről nem vezettek eredményre, pedig meglehet, hogy az első világháború után talán még szerepelt a Nemzeti
Múzeum kiállításán.53 Tény, hogy ma már a kolozsvári díszpolgárságról szóló oklevélnek
nyoma veszett. Szerencsénkre az Erdélyi Híradó egy későbbi számában leírta a díszoklevelet.54 Ebből az újsághírből következik, hogy csak március 29-e után kerülhetett sor az
48 Kolozsvári Élet 1889. szept. 2. 6–7.
49 „Iksz és Ipszilon, meg Zé fiatalembereknek – különben derék hazafiaknak – nincs joguk Kossuth nevét, ezt a szent és szerencsére elkophatatlan nevet exponálni semmiféle ünnep alkalmából. Kolozsvár nem ad rájuk. De ha adna is, nem megy el egy nyári hangversenybe, pénzért, náthát hozni a cugos hangversenyteremből…”. Uo. 7.
50 „Kossuth Lajos kormányzó úrnak. Turin. Az erdélyi részek vezérvárosa, honnan egykor a
Bocskayak és Rákóczyak hadai indultak nemzetmegváltó harcaikra, Lajos napját ünnepelve,
szívből jövő üdvkívánatát küldi a nemzeti megváltás legkiválóbb, legmagasztosabb alakjának.
A kolozsvári Kossuth-ünnep bizottsága.” Ellenzék 1889. aug. 27. 3.
51 „Mélyen tisztelt Kormányzó úr! Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósági bizottsága folyó évi
augusztus hó 27-én tartott rendkívüli és csupán csak e célból összehívott közgyűlésében városunkat megtisztelte azzal, hogy a mélyen tisztelt Kormányzó urat hazánknak – mondhatni
– csaknem összes városi hatóságai példájára, egyhangúlag, általános lelkesedés közepette városunk díszpolgárává választotta meg, amiről szóló jegyzőkönyvi kivonatot van szerencsénk
hiteles másolatban mély tisztelettel ide csatolni. Feleslegesnek tartjuk azon érdemek elősorolását, amelyek törvényhatósági bizottságunkat arra indították, hogy ezen, csak magára nézve
megtisztelő választást megejtse. Hiszen kötetekre terjedne ez, mert hazánk újabb története
elválaszthatatlan kapcsolatban van a mélyen tisztelt Kormányzó úr nevével és tetteivel, amelyek összességükben eredményezték Magyarország politikai, társadalmi és gazdasági megváltását. Ha e választás által sikerült elérni azt, hogy a mélyen tisztelt Kormányzó úrnak szíve
hangosabban dobogjon föl, mert íme egy újabb város csatlakozott számos előzőihez, melyek
büszkén és magokat megtisztelőleg vallják a mélyen tisztelt Kormányzó urat polgáruknak; ha
e választás, mint a mélyen tisztelt Kormányzó úrhoz való ragaszkodásnak egyik jele elvitázhatatlan tanúbizonyságot tehet az iránt, hogy a fájdalmas hontalanságban távol élő nagy hazafi
és szerette hazája földje közt nem szűnt meg az együttérzés, hogy a mélyen tisztelt kormányzó
úr szívdobbanására a mi szívdobogásunk felel: célunk el van érve. Midőn még megjegyeznők,
hogy a díszpolgárrá történt választásáról szóló oklevelet annak elkészítése után a mélyen tisztelt Kormányzó úrnak azonnal meg fogjuk küldeni, azon reményben, hogy azt elfogadni kegyeskedik, azon szívünkből fakadó hő óhajjal zárjuk be sorainkat, hogy az ég ura mélyen
tisztelt Kormányzó urat még sokáig tartsa meg erőben, egészségben. Hazafias mély tisztelettel
maradunk Kolozsvárt, 1889. szeptember 13-án.” Erdélyi Híradó 1889. szept. 19. 3.
52 Erdélyi Híradó 1889. márc. 29. 6.
53 Kossuth Emlékkiállítás. Bp. 1924. (A Magyar Nemzeti Múzeum Kiállításai II.) 14–15.
54 „Az oklevél vastag fehér papírra van rajzolva s ízlés, finomság, s művészi szépség tekintetében
ritkítja párját. A nemes egyszerűséggel, gyönyörűen kiállított okmány első lapján művészi
tusrajzban van ábrázolva a szabadság géniusza, egyik kezében a felvilágosultság és szabadság
fáklyáját lobogtatva , másik kezével, melyen széttört bilincs van, sötétre mutatva, melyből kiemelkedik. Lábainál hatalmas hímoroszlán pihen, mintha csak most ébredne fel szunnyadtából.
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oklevél elküldésére, és hogy csak az után köszönhette ezt meg Kossuth Lajos Kolozsvár
városának. Kossuth válaszát sem e küldeményre, sem az előző év szeptember 19-i értesítésére nem ismerjük.55
Miként az 1889. évi Lajos napi ünnepségek előtt, a kolozsvári sajtó az 1889. augusztus–szeptemberi események után továbbra is feladatának tekintette a kolozsváriak tájékoztatását Kossuthtal kapcsolatban. Ebbe a törekvésbe beletartozott a kolozsvári történésekkel párhuzamosan folyó Kossuth ünnepségek bemutatása. Így például a kolozsvári
napilapok részletesen tájékoztatták olvasóikat a budapesti,56 de ugyanakkor hosszabbanrövidebben a szilágysomlyói,57 székelykeresztúri,58 előpataki,59 szejkefürdői,60 olaszteleki61 ünnepségekről, nemkülönben részletesen beszámoltak a bukaresti magyarság által
szervezett ünnepségről.62 Szeptember 23-án a Kolozsvár című lap arról tájékoztatta olvasóit, hogy Torda város képviseleti gyűlése 18-án díszpolgárává választotta Kossuth Lajost.63
A kolozsvári lapok nem érték be ennyivel. Az ünnepségek után is folyamatosan, szinte naponta tájékoztatták olvasóikat újabb és újabb Kossuthtal kapcsolatos eseményről:
állásfoglalásairól, egészségi állapotáról, nővérének ténykedéséről, Kossuthtal kapcsolatos
szimpátia megnyilvánulásokról, családfájáról, a Kossuth-nótáról stb. E „kései” történések közül kitűnik kettő, amelyik napjaink propagandaakcióihoz mérhető. A Kolozsvár
című lap arról számolt be, hogy két magyar fiatal, akik Körmendről Párizsba kerékpároztak Turinon át, felkeresték az agg Kossuthot. Beszélgetésük során nem csupán e közlekedési eszköz nevéről folytattak eszmecserét, de alkalmuk volt meghallgatni Kossuth véleményét a kerékpározásról is.64 Még érdekesebb az az egy évvel későbbi hír, amely arról
számol be, hogy a kolozsvári Erzsébet szállóban fonográf felvételről meg lehetett hallgatni Kossuth Lajos 1890. szeptember 20-án Turinban elmondott, az aradi 1849. október 6-i
eseményekre emlékező beszédét.65

55
56
57
58
59
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A rajz kivitele megragadó szép. A második lapon Kolozsvár címere van rajzolva. Az okmány
szövege fekete tus írás, s végig, egyenletes, szép munka, mely remeke a caligraphiának. Mint
értesülünk az egész, művészi beccsel bíró okmányt Jancsó Lajos megyei tisztviselő készítette,
a bekötési táblát most készíti Cerny múzeumi könyvkötő.” Erdélyi Híradó 1890. márc. 29. 2.
Legalábbis ez műveinek tizedik kötetében nem szerepel.
Ellenzék 1889. aug. 22. 3., aug. 23. 1; Erdélyi Híradó 1889. aug. 26. 3., aug. 27. 2.
Kolozsvár 1889. aug. 24. 3; Ellenzék 1889. aug. 28. 3.
Ellenzék 1889. aug. 27. 3; Erdélyi Híradó 1889. aug. 28. 4.
Kolozsvár 1889. aug. 28. 3.
Ellenzék 1889. aug. 27. 3.
Uo. 1889. aug. 27. 3.
Erdélyi Híradó 1889. aug. 30. 5.
Kolozsvár 1889. szept. 23. 3.
„Beszélgetés közben kérdé: »Sokan űzik otthon ezt a szép, testet és lelket edző sportot, és mind
ilyen magyar zsinórozott egyenruhát viselnek?« Az igenlő válaszra mosolygott és így szólt:
»Szép, hogy a testgyakorlatban is a magyarok, és e szerint az ifjúság még nincsen elsatnyulva.
Csak óvják kedves fiaim erejüket – így folytatta –, mert mi magyarok kevesen vagyunk, s kell,
hogy erősek legyünk«.” Kolozsvár 1889. okt. 31. 3.
A Felner Károly és Barna Tivadar által készített fonográf felvételt a Hungaroton 1977-ben
megjelentette lemezen „Kossuth hangja” címen. Az Erdélyi Híradó 1890. dec. 1-jén, illetve
2-án írt erről. Az „n. b.” szignójú tárcaíró megkapóan és megilletődve számolt be a nem mindennapi élményről: „Az utca gödrös kövezetén nehéz szekerek zörögnek, a ködös nehéz levegő tele a járókelők zajával. Benn a hideg szobában egy mesteri kis gépben forog a viaszhenger,
zörög egy ideig, aztán rákezd a harci riadóra. Öreg ember hangja , mely töretlen érccel túlharsogja az utca és a gép zaját, s mely tisztán zengi a legmagasztosabb dalt, dalt a hazaszeretetről,
hymnust a martyr halált halt hősökre, s allegóriát a hazáról, melyért a magyar Golgotán a
nagyok vérét ontották. … Hallgassátok, forog a henger, zúg a gép, zúgni fog ezer éven át, én
hallom – Kossuth beszél.” 1890. dec. 2. 1.
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A fentiek egyértelműen tanúsítják, hogy a kolozsvári Kossuth-kultusz szerves része
volt annak az országos szinten tapasztalható nagyfokú rokonszenvnek, amely Kossuthot
övezte. Ennek a kultusznak a személyes meghatározottságokon túl – részvétel a szabadságharcban, politikai szimpátiák – nagy szerepe volt az egyes települések, szervezetek
vezetőinek, akik változatos formákban tettek tanúbizonyságot megbecsülésükről az idős
Kossuthtal szemben. Kolozsvárt ebben a folyamatban fontos szerepe volt a sajtónak,
amely ébren tartotta az érdeklődést Kossuthtal szemben, tájékoztatott minden fontosabb
vele kapcsolatos történésről, különösképpen díszpolgárrá választásának kapcsán. A Kossuth-kultusz valójában nem csupán a kormányzó személye és politikai elvei iránti rokonszenv megnyilvánulása volt, hanem egyben politikai opció is a magyar szabadság és függetlenség jegyében. Kolozsvár esetében pedig jó alkalom volt a város jelentőségének bizonyítására is. Amint az egyik vezércikkíró megállapította: „Ez egyhangú választás fényes
tanúbizonysága lesz Kolozsvár város közönségének magos színvonalon álló értelmiségéről s nem teljesedett be azoknak aggodalmaskodása, kik azt hitték, hogy e dologból politikai kérdést fognak csinálni. Azonban nem lett volna valami tévesebb és ferdébb, mint
ezen ügynek politikai színezetet adni, holott csak arról volt szó, hogy Kolozsvár városa
önmagát tisztelje meg, a nagy hazafinak díszpolgárai sorába való megválasztása által.”66
Kolozsvár városának Kossuth irányában megmutatkozó rokonszenve nemcsak a forradalom egykori kulcsszereplőjének temetésekor mutatkozott meg, hanem 1899. április
17-én, amikor a városi tanács elhatározta, hogy akkortól kezdve a Bel-Magyar utcát nevezzék Kossuth utcának.67 Az más kérdés, hogy az impériumváltozás, majd a második
világháború utáni rendszerváltozás Kolozsváron a Kossuth-kultusz fokozatos elhalványulásához vezetett, aminek a nagyarányú és sorozatos utcanév-átkeresztelés már csak
következménye volt.

66 Erdélyi Híradó 1889. aug. 28. 1.
67 Asztalos Lajos: Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattár. Kv. 2004. 29, 59, 71, 259, 303–
304.
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A politikai viták szemantikai hálója a reformkor
második évtizedében

A

z 1840-es évek a magyar közgondolkodásban fogalomhasználati vitákkal köszöntöttek be, a politikai programok elkészítésének részét képezte az új társadalmi jelenségek pontos nyelvi megnevezése, amelyben érthető módon a reformerek jártak az élen. A korszerű változásra irányuló érzékenységüket jelzi az a törekvésük,
hogy lehetőség szerint az új fogalmak magyarul is differenciált kifejezést nyerjenek:
Pulszky felidézi Széchenyi intelligens szándékát, hogy „minden kifejezésre bármi nyelven, magyarban is, létezzék megfelelő szó, mely annak minden árnyéklatát födözze”.1 (Kiemelés – V. J.) Széchenyi ezt annyira komolyan vette, hogy az Akadémia üléstermében
– bizonyos értelemben a fiatalabbak értetlenségétől kísérve – kifüggesztette azon fontos
szavak listáját, amelyekre nézve nem talált „egyenértékűeket” a magyarban, s mindenkit
gondolkodásra kért fel.
A kortársak a politikai nyelvújítást tehát az eszmei viták részének tekintették. Az
előbb idézett Pulszky például Széchenyi bizonytalan szóalkotásairól szólt, s Kossuth pontos nyelvérzékét emelte ki, megemlítve, hogy utóbbi legmerészebb szóalkotása a ’tény’
volt, miként – fűzhetjük hozzá – nem egészen véletlenül ’kétely’ szavunkat pedig Eötvös
alkotta meg.2 A vitázók legkiválóbbjai tisztában voltak szövegeik jelentőségével, gyakran
azok politikai filozófiai tartalmára is büszkén utaltak. Kossuth egy nagy vita kellős közepén azt írja, hogy aki „politicához szólni akar, bizonyos irány-elvekkel szükség bírnia,
mellyek őt a gondolatok oceánján tájékozzák […], mert a status gépezetében semmit sem
szabad máskép mint az egészszeli összhangzás szempontjából tekinteni”, egyébként is
„magában a legjobb kerék sem jó, hahogy a gépbe nem illeszthető”.3 Reménykedtek, hogy
szövegeiket – miután gondolataikat hordozták – az utókor majd figyelemre érdemesnek
tartja, s erről ugyancsak Kossuthtól vehetünk idézetet: „kétségtelenül sokszor és sokat
tévedtünk nézeteinkben, de arra számot merünk tartani, hogy a ki egykoron a Hirlap
hasábjait, mint egy kútfőt, egy adalékot korunk történetének ismeretéhez átvizsgálandja,
annyit nem fog tőlünk megtagadni, hogy nekünk voltak… határozott irányelveink,
mellyek elmélkedéseinkben minden egyes tárgynál czélt jelölő, tájékozó criteriumokul
szolgáltanak.”4 (Kiemelések – V. J.)
Az évtized elején a politikai-eszmei vitákat a Kossuth szerkesztésében megjelenő Pesti Hírlap azzal robbantotta ki, hogy a korábban jobbára Széchenyi által kidolgozott haladási irányt demokratikus szellemben kezdte átértelmezni.5 Széchenyi a változásra élénken reagált, s a „nyelvészkedést” folytatta. 1841-ben kibontakozó vitája – a Kelet Népevita – a polgárosodás módjáról szólt, de kétségtelenül szemantikai küzdelem is volt, amely
elvezetett a különböző társadalmi és politikai pozíciók pontosabb definiálásához: Széchenyi az „ész” és a „szív” fogalompárral igyekezett politikai pozíciót foglalni, vele szemben Kossuth, Eötvös és mások pedig azt hangsúlyozták, hogy Széchenyi az értelmezés1
2
3
4
5

Pulszky Ferenc: Életem és korom. I. Bp. 1884. 156.
Uo. 156–157.
Kossuth Lajos: A kérdések legkényesbike II. Irányelvek. Pesti Hírlap 1843. júl. 23.
Uo.
Az eltérő (demokratikus, illetve elitista) politikai felfogásokat jogi formulák segítségével ragadta meg Balás P. Elemér: A Széchenyi–Kossuth ellentét hírlapi vitájuk tükrében. Kv. 1944.
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ben üres fogalmakat használ. S valóban többen – például Batthyány Lajos – a Pesti Hírlap
programjának tartalma (demokratizmusa) s nem pedig „modora” ellen emeltek kifogást.
Ez a vita aztán megnyitotta azt a ’40-es években szinte évről évre fellobbanó élénk eszmecserét, amelyben a hazai politika majdnem minden tényezője a nyilvánosságban csakúgy,
mint háttérfórumokon állást foglalt (ide olyan szövegek sorolhatók, mint például Széchenyi akadémiai beszéde, majd Wesselényi, Kossuth, Széchenyi, Eötvös válaszai, vagy
Metternich politikai aforizmái). A reformerek ennek során általában előbb nyelvileg írták körül azokat a politikai pozíciókat, amelyeket később majd ténylegesen is elfoglalni
óhajtottak.
Az ilyen viták mindenhol komoly szociális és politikai feszültségek körül bontakoztak ki, ezt Koselleck is hangsúlyozza6 – s a hazai közéletben is ezt tapasztalhatjuk. Az
1842–43 fordulóján kibontakozó szemantikai küzdelemben Széchenyi saját modern kormánypártiságának a kidolgozására és a vele szemben álló (Wesselényi és Kossuth fémjelezte) politikai iskola diszkreditálására törekedett, ám ez szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyult számára, így mindinkább elszigetelődött. A nagyon izgalmas birodalompárti modernizációs politikai pozíció megformálódásának egyik legfőbb akadálya maga
a birodalmi kormány volt, amely nem dolgozott ki a hatalmas, 600 ezer négyzetkilométernyi területet átfogó, az egyes részeket egyenrangúan kezelő fejlesztési koncepciót.7 Ezzel szemben – a kormány irányából érkező erős nyomás ellenére, amely nem vált feltétlenül az érintettek hátrányára, hiszen népszerűségüket növelte – a Pesti Hírlap és politikai
köre mindinkább megerősödött, s ráadásul Kossuth egyre színvonalasabban tudta körülírni a maga demokratikus irányban nyitott politikai pozícióját.8 A birodalmi kormány
köreivel, illetve Széchenyivel kibontakozó politikai vita azzal is járt, hogy Kossuth reformelképzelései közé besorolódott és mind nagyobb jelentőségre tett szert a korszerű
alkotmányos ellenzéki (társadalmi bázis) pozíció kiformálása, amely jellemző módon az
újonnan szerveződő polgári nyilvánosság két korszerű fórumán történt meg. Amíg lehetett, a Pesti Hírlap hasábjain, amikor viszont a kormány a hírlapot a szerkesztő kezéből
manipulatív módon kivette,9 egy legalább annyira célhoz illő fórumon, az ún. „szociális
mozgalom” keretei között.
Széchenyi viszont komolyan vette Metternich kiszivárogtatott reformszándékait, sőt
birodalmi reformtervei alapjává próbálta tenni, mindez több oldalról felkavargó hírek és
remények formájában naplójában a következőképpen tűnik fel – Kübecknél 1842. október 1-jén: „Azt hiszem, meg vagyunk elégedve egymással”; másnap Gervaynál, akinek
mondanivalóját utóbb így idézte fel: „Nem lehet számunkra közömbös, hogy ’Istvánt,
Széchenyi Istvánra gondolok’ magunknak megnyerjük. Beszéltem Lajos főherceggel…,
beszélni fogok Metternich herceggel…, jegyezzen fel címszavakat [vagyis Széchenyi röviden körvonalazza terveit – V. J.] s jöjjön.”10 A politikai szalon világában is be tudjuk
mutatni a politikai szerepkeresések tényét és természetét Metternich felesége, Zichy-Ferraris Melanie későbbi naplóbejegyzésének segítségével: „Stephan Széchényi war hier. Er
wünscht, dass… ihm einen Titel gebe, der beweist, dass ihm die Regierung Vertrauen
schenke.” A hozzáfűzött megjegyzésből pedig a támogatók csoportjára is fény derül: „Die
Gutgesinnten [a fennálló abszolutizmus kormányzatának vezetői, illetve hívei – V. J.]
glauben, dass es sehr vorteilhaft wäre, ihn mit Regierung in Verbindung treten zu
6

„Der Kampf um die „richtigen” Begriffe gewinnt an sozialer und politischer Brisanz”. Reihart
Koselleck: Vergangene Zukunft. Frankfurt/Main 1992. 93–94, 112–113.
7 L. Andics Erzsébet: Metternich és Magyarország. Bp. 1975.
8 L. Szabad György: Kossuth irányadása. Bp. 2002.
9 Takáts Sándor: Kossuth Lajos újságalapítási kísérlete 1844-ben. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. I. Bp. 1931.
10 Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Bp. 1978. 985.
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sehen.”11 Végül is Széchenyi tárgyalásai 1842–43 fordulóján pár hónap alatt elvezettek
oda, hogy úgy érezte, Metternichhel „mintegy szövetségre” lépett, amelyet nyíltan vállalnia kell: „Konferencia Keglevich Gábornál. Nyíltan beszélek, hogy a kormány embere
vagyok.”12
Ezek után Széchenyi ismételten egyfajta szemantikai vita13 keretében igyekezett a pozíciókat kijelölni és elfoglalni, s persze ennek a vitának felfedezhető előzményei vannak
a Kelet Népe-vitában, az ott használt kifejezések – a „szív”, illetve az „ész” politikusa –
csakúgy az ellenfél közéleti megsemmisítését és önmaga hasznosságának bemutatását
szolgálták, ahogyan Kossuth kitűnő ellenfogalma – a „legnagyobb magyar” – is az ellenfél
politikai cselekvési térből történő kiemelését (kiszorítását) szolgálta. Széchenyi azonnal
érzékelte is a várható következményeket – „miért emel engem oda, ahol nem tarthatom
magam?” – érvelt rögtön. 1842–43-ban azonban a politikai pozíciószerzés kiszélesül és
korszerűsödik, s elsősorban az 1842-es akadémiai megnyitóbeszéddel, de főként az 1843ban a Jelenkor hasábjain megjelenő Wesselényi és Kossuth című cikksorozattal teljesedik
ki. Utóbbi kétségtelenül a magyar politikai publicisztika egyik legértékesebb darabja,
amelyben Széchenyi még világosabban megkísérelte körülírni ellenfeleinek és önmagának a politikai helyzetét.
Wesselényi és Kossuth című tanulmánysorozatában Széchenyi a történeti időtereket
váltogatja, s más műveihez (pl. Hitel) képest statikus vitahelyzetet vesz fel, amikor a várható kifogásokkal szemben biztos támpontot keres, majd azt hangsúlyozza, hogy a kormányhoz fűződő viszonya az idők során nem változott, így őt most következetlenséggel
senki sem vádolhatja. Ám amennyi előnyt jelentett számára ez a nézőpont, bizonyosan
annyi hátránnyal is járt, mivel e statikus nézőpontból a ’40-es évek új jelenségeihez nehezebb volt eljutni, s komplikáltabb a különféle alkotmányos politikai mozgalmakat megérteni. Azt joggal hangsúlyozta Széchenyi, hogy őt „politikai pályáján következetlennek
ki ne kiáltsák, ki ne trombitázzák”, hiszen, mint írta, „már 1830-ban állott előttem tisztán, hogy kormányunk alkotványunkat és nemzetiségünket valódilag méltányolni kezdi”.
Nem számításból „nem tért a kormány azon térre rögtön, mellyen tüstint látni kívánta
azt Wesselényi és iskolája”, hanem azért, mert legjobb szándéka mellett sem tehette,
„mert ezer bonyodalmi közt és számtalan körülmény miatt, mellyeket most nem sorolhatok elő, ezt szaporán és szökkenésekként legjobb akarattal sem teheté”.14 Kijelentette,
hogy barátjával, Wesselényivel való nézeteltérése egykor éppen ezzel összefüggésben
bontakozott ki: „innen támadt azon legelső divergentiánk, melly szerint Wesselényi mindig küzdve, valami elkeseredett belső érzelemmel s ebből származó daczczal, terrorizmussal, és ekkép ugy szólván valami intimigatióval gondolta honi ügyeinket kormányunk átellenében legbiztosabban s legsikeresebben rugatni egy egy lépéssel előre; midőn én viszont legszigorúbb lelkiismeretem szerint arra mertem volna kötni lelkemet,

11 Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. Hrsg. Richard Metternich-Winneburg. VII. Wien
1883. 65.
12 Széchenyi: Napló. 1006, 1013.
13 Koselleck a modern politikai mozgások fegyverének tekinti az ideológia-kritikát, amelyhez
hasonlót Széchenyi és Kossuth egyaránt nagy előszeretettel alkalmazott a politikai pozíciók és
politikai tér kitöltésére. Koselleck a jelenségről a következőket írja: „Auf diese Weise entsteht
ein Wettstreit um die wahre politische Interpretation, der Ausschlusstechniken, die den
Gegner daran hindern sollen, durch dasselbe Wort anders zu sagen und zu wollen als man
selbst.” Koselleck: i. m. 347.
14 Wesselényi és Kossuth. II. Jelenkor 1843. jan. 26. In: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája
Kossuth Lajossal. Szerk. Viszota Gyula. Bp. 1927. 293–294.
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hogy efféle politikai eljárás nemcsak előmozdítani nem fogná honunk ügyét…, de azt
egyenesen visszalökné”.15 (Kiemelés – V. J.)
1843 elején a Jelenkor hasábjain a modern politikai pozíciókijelölés eszközét, a historizmusba csomagolt ideológiakritikát is felfedezhetjük, amikor Széchenyi a vitát a múltba téríti. Ezt a technikát Széchenyi előszeretettel használja – amellyel a bizonyítás terhét
megosztja az egymásra következő korok között – főként azért, mert ilyen módon bevezethet általa nagyon kedvelt formulákat, mint a ’túl korán’, ’túl későn’, ’előreszalad’.16 A
Jelenkorban „saját régibb irataira utasítja vissza az olvasót”, s azt fejtegeti, hogy ő „már
tizenkét évvel ezelőtt” kezdett „divergálni Wesselényi és politikai iskolájától”, mivel annak célszerűtlen helyzetértékelésével már akkor sem értett egyet: a korszerű és realista
reformpolitikus típusának körülírása érdekében pedig Világ című művéből idéz – „hol
nyilván kimondám, mennyire mutatkozik előttem honunk diagnosisa megváltozottnak
és mennyire volna e szerint minden magyar, ki honi dolgainkban, kivált vezető szerepet
viselni bátorkodik, köteles saját magaviseletét is a megváltozott körülményekhez szabni,
ha csakugyan és őszintén hordja szivén vérünk, honunk ügyét… Méltóztassanak csak
olly kegyesek lenni, és érintett munkámat egy kissé forgatni, és meg fogják látni, hogyha
nem is a felhozott szavakkal, de többnél több állitás találtatik ott, melly a felhozottal
eredvényre és czélra nézve egyhangú.”17
Valóban, Széchenyi már korai műveiben nagy előszeretettel és kifejezetten invenciózusan rajzolt meg politikai „charactereket”: a konzervatívoktól a változásokat támogató különböző típusokon át egészen az „elvakult democratáig”.18 Mindennek összerendezett leírását fogalmazta meg a Világ említett, „Vallomások” című fejezetében,19 ezért is
irányítja 1843-ban ide olvasóinak figyelmét, ahol azonban valójában csak két politikai
„character” tűnik fel. Az ideális, akinek reform-logikája abból indul ki – s ez aztán Széchenyinél mindvégig logikai előfeltételként működik –, hogy a kormány támogatja a haladást: a.) így ő minden további politikai ítélet helyességét annak felismeréséből és elismeréséből vezeti le, hogy a birodalmi kormány Magyarországot illetően alkotmányos
útra tért; mint írja, „azon idők közt, mellyek az 1825-iki országgyűlés előtt folytak […],
s mellyekbül megint az 1830-ki folyt – saját ítéletem szerint olly nagy különbség van,
mint az éj s reggel, vagy tél és tavasz közt”. Eltelt „néhány év, s a bátor és igazszólók nagy
része királyi hatalomban van […], a törvénytelen útbul lassanként szinte minden a honi
törvény nyomaiba helyeztetett vissza”.20 b.) Majd az előbbi helyzetelemzésből kialakul a
reformálás művészetének ama logikai rendje, amelyet a következőképpen foglal össze:
„vallomásomat e részben egyenesen kimondván egyetlen egy organica törvényünket
sem tartom olly nagy fontosságúnak, mint azt, hogy a Fejedelem s Nemzet közt forgó
legkisebb kérdés se határoztathassék el, a nélkül, hogy mind a két rész, szabadon,
elfogultlan s a tárgy tökéletes ismeretében ne járulhasson hozzá”. Ugyanis ellenkező esetben: „Romisten vaskeze nyomja az emberi nemet”, miután „azok nyerik a Kormány vagy
15 Uo.
16 L. Koselleck: i. m. 347, aki a jelenségről a következőket írja: „Die Ideologiekritik als sprachliche
Waffe stammt aus dem Arsenal des Historismus. Sie gründet in einer Art kurzgeschlossener
Historisierung, die selbst die Gegenwart mit Hilfe von Bewegungsbegriffen auseinanderfaltet.
Die Ideologiekritik verteilt nämlich – nincht nur, aber gerne – die Beweislasten des politischen
Diskurses auf die Abfolge der Zeiten. Gerade auf dem Raster des früher als oder später als,
besonders des zu früh oder zu spät lassen sich Bewusstseinseinstellung ideologisch aufschlüsseln, und zwar im Unterschied zu anderen Verfahren der Auseinandersetzung.”
17 Jelenkor 1843. jan. 26.
18 Széchenyi István: Világ. Pest 1831. 261.
19 Uo.
20 Uo. 273–279.
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Nemzet bizodalmát meg, kikben legkisebb vezető, alkotó vagy rendező tulajdon nincs
[…], így sokszor az országos erőmű, a helyett hogy azon két rugó – a kormány t.i. s a
képviselők – gyengéd nyomási közt valódi egyensúlyban forogna, veszéllyel fenyegetve
ingadoz, s egészséges s compact mozgás helyett alig mozdul”.21 c.) Széchenyi azután ebben a zárt érvelési rendszerben a következőképpen fogalmaz: mindnyájan „úgy nevezett
udvari emberek fogunk lenni”, hiszen a fejedelem a törvényesség útjára lépett, az opponálók pedig (tekintet nélkül arra, hogy a hagyományos vagy a korszerű alkotmányos ellenzékiség pozícióját veszik fel) természetesen tévednek, a kormánnyal feltétel nélkül
együttműködőkről meg alig esik szó.
Széchenyi tehát politikai pozíciókat jelöl ki, s ennek során elénk tűnik az ellenzékiség
különösen nagy hibája, hogy – mint fogalmaz – egyoldalúan hajszolja a népszerűséget, s
mint a „hatalom és a sokaságnak character-körüli zavart” ideája, „inkább vadász ál fényt”,
„erősebben szomjaz néptömjént, mint belső csendet”, amelyet „honi előmenetelek
legbizonyosb elölő maszlagának” kell nevezni, viszont – hangoztatja – az ideális gondolkodás elvezet a kívánt célhoz, mely „csak egyet akar, és sem a kormányé, sem a nemzeté,
hanem csak önmagáé, s így csak annak védelmére akarja szentelni szavát, a mi bélátása s
legtisztább lélekismerete szerint igazság”.22
Itt Széchenyi valamiféle politikai irányzatok felett lebegő, kormány és ellenzék ellentéteit kiküszöbölő értelmiségi szerepkört23 rajzol fel – elsősorban önmaga számára –, amelyet leginkább a „lelki függetlenek”24 személyesítenek meg. Ő a „lelki függetlenek” tulajdonságait már korábban szintén körülírta. A szükségképpen kis létszámú elit-csoport
tagjai a tisztánlátás érdekében a pillanatnyi érdekharcok és érdekellentétek fölé helyezik
magukat, s így küzdenek a „balítéletek ellen”, a csoport egy-egy tagja mintegy az „emberiség lovagja”, aki adott esetben „önnön érdekei ellen beszél – és e nehéz győzelmet saját
magán aratja”, a „filozófia templárius keresztjét” pedig a szívében viseli.25 A társadalmi
mozgalmakkal szemben bizalmatlan Széchenyi a társadalom fölé „erényes életű” személyt helyezne, aki képes a társadalmi törekvésektől, mozgalmaktól függetlenül dönteni,
„aki maga senki, és akinek semmije sincs; sem rangja, sem kitüntetései”, s azért is, mert
az érdekek nyílt politikai megjelenítésétől óvakodik.26
Az előbbitől eltérő változáselmélet jelenik meg Kossuth gondolkodásában, amely
egyrészt az intézmények funkciójával, másrészt a változás egyes tényezőinek súlyával és
szerepével foglalkozik. Változáselméletét részben vitapartnere, Széchenyi koncepciójával
szemben fogalmazta meg, s akkor államfilozófiai nézetkülönbségekről beszél. Azt írja
1843-ban, hogy Széchenyi elvei felett „eljárt az idő”, így aki „a nemes gróf Hitelét,
Stadiumát most megolvassa, lehetetlen nem látnia, mikint mind az koránsem olly mélyen
combinált s minden következményében végiggondolt átalakulási tervezet”.27 (Kiemelés
– V. J.) Hogy vitapartnere politikai korszerűtlenségét könnyebben bebizonyítsa, vitájuk
idősíkjait ő is – miként korábban Széchenyi – elmozdítja, előbb a múltról beszél, s kije21 Uo. 271.
22 Uo. 261–283, passim.
23 Az értelmiség változásokban betöltött szerepéről és államhoz való viszonyáról l. Karl
Mannheim: Az értelmiség szociológiai problémája. In: Korunk értelmisége. Szerk. Huszár Tibor. Bp. 1975; Robert K. Merton: Társadalomelmélet és társadalomstruktúra. Bp. 2002. A hazai
társadalomban kialakult értelmiségi szerepkörök értelmezéséhez: Veliky János: „Nekünk a filozófia templárius lovagjainak kell lennünk”. In: Szabó István Emlékkönyv. Szerk. Rácz István.
Debrecen 1998. 293–301; Uő: Polgárosodás és szabadság. Bp. 1999. 9, 51.
24 Széchenyi: Világ. 261, 269.
25 Széchenyi: Napló. 402, 415, 472, 492–493.
26 Uo. 426.
27 Pesti Hírlap 1843. máj. 14.
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lenti, hogy Széchenyi egykori elgondolásai újabban már nem használhatók: „minden
lapon kézzelfogható nyomait találjuk annak, hogy a Hitel irója elég statustudományi képzettséggel nem bírt, s mint politicai reformator sok dolog iránt önmagával tisztában nem
volt”, így programja ma már nem nevezhető olyan tervezetnek, „minőt a közvélemény
jelen állapotja kívánna”. Azt is mondja, hogy a gróf gazdasági reformjavaslatai több szerencsével kecsegtetnek: „hol valami egyes materialis dolognak kiviteléről van szó, legyen
az casino, lóverseny, gőzhajózás, híd, út, selyemtenyésztő egyesület […], a nemes gróf e
honnak páratlan polgári hőse […], ő vállalatoknál a kivitelnek embere, habár itt-ott később némi vállalatoknál nem az lészen is, minek az eredetileg elgondolá”, de „mint
politicai reformátor” nem a sikeres újítások embere, vagyis a politikai intézményektől
szívesen távol tartaná. Majd az éles vitát iróniává oldva a jövőt is szóba hozza és arra utal,
hogy Széchenyi tulajdonképpen a Pesti Hírlapnak hálás lehetne, hiszen „alkalmul szolgált a nemes grófnak önmagával tisztába jőni”. Széchenyi korszerűtlenségét jobban kihangsúlyozandó, arról szintén beszél, hogy ellenfele, mint „született s nevelt aristocrata,
az itt-ott kiejtett democraticus irányú” elvekkel „örökös küzdésben van”, s mindannyiszor a „P. Hírlap iránti gyűlöletben tör ki”, „pedig mi s pártunk bizony a nemes gróftól
csak köszönetet érdemelnénk, mert alkalmul szolgáltunk, hogy a ns gróf önmagával talán 10 évvel hamarabb tisztába jött, mint különben történt volna. S ez mindig nyereség.”28
Kossuth végül a következőképpen összegzi a két átalakulási koncepció lényegét: megítélése szerint Széchenyi mechanisztikus rendszere nem működik, mivel „nem csak az ezernyi ezerleg szerteágazó emberi értelmet s indulatokat, de még csak az élettelen óramüvet
sem lehet mind egyenlő járásba hozni”,29 míg sajátját praktikus, demokratikus rendszerként mutatja be, amelynek alapját az képezi, hogy „a politica minden gyakorlati tudományok között talán a leggyakorlatibb, melly nem teremt magának számtényezőket, hanem
adott számokkal működik”.30 (Kiemelés – V. J.)
A ’40-es évek korszerűsödő, egyre többször polgári szerepkörben működő reformerei új eszmék körében, differenciált fogalmak segítségével folytatták le programvitáikat.
E viták lényegéhez tartozik, hogy a programok különböző idősíkjai között párhuzamokat
teremtenek: összevetik, elmozdítják azokat, amellyel aztán részben saját érveiket hitelesítik, részben az ellenfél nézetrendszerét illetően bizonytalanságot idéznek elő, s gyakran
azok korszerűtlenségének látszatát keltik. Ilyen módon kerül például Széchenyinél egy
gyékényre a ’20-as és ’30-as évek hagyományos, illetve a ’40-es évek korszerűsödő, polgári alkotmányos ellenzékisége 1843-ban Wesselényi és Kossuth című, párhuzamokat teremtő esszéjében leginkább a Pesti Hírlap sokágú tábora és a korábbról való rendies, nemesi bázisú gravaminális ellenzékiség. Széchenyi kétségkívül ezzel is politikai divatot
teremtett, a forradalom után – valószínűleg az ő hatására – hasonló módszert használt
például Kemény Zsigmond a Magyar szónokok és statusférfiak című kötet egyik életrajzában, „A két Wesselényi”-ben, ahol az ifjabb és az idősebb Wesselényi politikai nézetei
között – a lényeges, korszerűségbeli különbségek ellenére – közvetlen összefüggést mutat
ki.31 Azonban a Széchenyi–Kemény leírás a bemutatott korszerű politikai programvita
részét képezi, s nem tekinthető helytálló tudományos ábrázolásnak.
Sokkal közelebb áll a valósághoz az 1860-ból visszatekintő, a nyelvet teljes kiterjedtségében birtokló nagy költő (és kortárs), Arany János leírása, amely bemutatja a korszak
28
29
30
31
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Pesti Hírlap 1843. máj. 21.
Wesselényi szerepvállalásairól l. Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp. 1965; Egyed Ákos:
Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán. In: Előadások és tanulmányok Wesselényi
Miklósról. Szerk. Takács Péter. Debrecen 1997.
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új nyelvi formulákban is megmutatkozó fordulatjellegét. Erről van szó, amikor Széchenyi-ódájában egyrészt az „édes honni szót selypítve” beszélő közönségről szól, másrészt
viszont a változás irányítójaként olyan elemeket említ, mint a Széchenyi kezdeményezte
„eszmeváltó díszes kör” (Nemzeti Kaszinó), a változás tartalmaként viszont új, az alkotmányos ellenzék különböző irányzata által használt kifejezéseket sorol fel, mint közjó felé
lejtő „szellem, anyag, honszeretet, önérdek” – jól tükröztetve ilyen módon a korszak lényegét, hiszen ezek a kifejezések a megújuló politikai frazeológia teljes eszközkészletét bemutatják.
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A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta
és Kemény lejegyezte

T

örténetünk lényege közismert: Kossuth Lajos 1836 májusában, miután a pozsonyi
diéta végeztével Pestre költözött, felvételét kezdeményezte – Wesselényi Miklós
ajánló közbenjárásával – a pesti Nemzeti Kaszinóba. Széchenyi István, a Kaszinó
alapítója és ekkoriban egyik igazgatója május 28-án konstatálta – és rosszallta – jelentkezését. Másnapi, 29-i találkozásuk és négyszemközti beszélgetésük hatására Kossuth –
még aznap kelt levelében – visszavonta „részes-tagsági” kérelmét. Ez a leegyszerűsített,
csak az esemény-tényeket összefoglaló alapja annak a szituációnak, amelyet a címben
„kaszinó-jelenetnek” neveztünk, s amelynek egyik alapforrását ebben a tanulmányban
vizsgálat tárgyává tesszük. Írásunk egy készülő, A kaszinó-jelenet – Széchenyi és Kossuth
„első találkozása” – Egy polifonikus vita-értelmezés kísérlete című terjedelmesebb munkánk részlete. Abban egyrészt a vonatkozó forráshelyek újraolvasása, közvetlen szövegkörnyezetüknek és történeti kontextusaiknak feltárása nyomán a szituáció pontos bemutatására teszünk kísérletet, másrészt a jelenet értelmezési lehetőségeit és a Széchenyi–
Kossuth kapcsolattörténet szempontjából való jelentőségét firtatjuk. Különös figyelmet
fordítunk arra a problémára is – miközben a szituációt felidéző eddigi történetelmondásokat (olykor: interpretációkat) vesszük számba –, hogy egy-egy forrás-szöveghely hogyan lett „történetté” formálva, azaz hogyan illesztették be adatait vagy nyelvi fordulatait az epikus történeti leírás (elbeszélés) keretébe.1
A kaszinó-jelenetre közvetlenül négy, a szereplőktől származó forráshely vonatkozik:
Széchenyi egykorú, 1836. május 28–29-i és augusztus 18-i naplóbejegyzései2;
Kossuth 1836. május 29-én keltezett, Pregardt Jánosnak írott visszalépő levele3;
1

2

3

Kutatásunkat egy 2009-ben elnyert Bolyai Kutatási Ösztöndíj keretében fejezzük be és tesszük
közzé 2011-ben. A tanulmány elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010–0007. számú
projekt támogatta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Gróf Széchenyi István Összes Munkái. (a továbbiakban: SzIÖM) XIV. Gróf Széchenyi István
Naplói. V. Szerk. Viszota Gyula. Bp. 1937. (a továbbiakban: SzIN5) 6–7, 18. Az eredeti változat
csak technikai tekintetben különbözik a Viszota-féle kiadványtól, hiszen ott az „oldallapra
írott” megjegyzés valóban ott is szerepel. Vö. MTAKKt Széchenyi-gyűjtemény V. Naplók,
jegyzőkönyvek. K/228. A vonatkozó naplókötet időkerete: 1835. ápr. 7.–1838. febr. 1. Ezek a
bejegyzések többféle korrekt és el-fordításban magyarul is olvashatóak, itt csak a forráskiadványokat számba véve: Gróf Széchenyi István Munkái. I. Gróf Széchenyi István Naplói. Adalék
a nagy hazafi jellemrajzához. Összeállította Zichy Antal. Bp. 1884. 301, 361; Gróf Széchenyi
István naplói. Szerk. és ford. Bóka László. Bp. é. n. [1943] 291. (a továbbiakban: SzIN-Bóka);
Széchenyi István Válogatott Művei. I. 1841–1860. Szerk. Spira György. Bp. 1991. 700. (a továbbiakban: SzIVM); Széchenyi István: Napló. Szerk. Oltványi Ambrus. Bp. 1978 (ismételten kiadva 1982, ill. Osiris, Bp. 2001) 820. Széchenyi naplójának magyar nyelvű idézésekor e legismertebb válogatás fordításait követjük (a továbbiakban: SzIN).
A korrekt visszalépő levél, amelyet Kossuth a Kaszinó egyik, a praktikus ügyeket intéző igazgatójának, a gyógyszerész Pregardt Jánosnak írt, eddig két ízben, a két történelmi személyiség
grandiózus sorozatában – SzIÖM, illetve Kossuth Lajos Összes Munkái. I–XIV. Bp. 1948–1989.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai) (a továbbiakban: KLÖM) – jelent meg. Kézirata valószínűleg Budapest második világháborús ostromakor pusztult vagy kallódott el. L.
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Széchenyi 1846. augusztus 5-én Kemény Zsigmondnak rögtönzött „elbeszélése,”
amelyet az író aznapi naplóbejegyzésében rögzített4;
Kossuth 1883–85 között Torinóban lejegyzett s a Pesti Napló 1885. április 7-i számában megjelentetett memoárrészlete.5
Ezek közül az irodalomban Széchenyi naplója és Kossuth memoárja kapott nagyobb
hangsúlyt idézet, újraközlés vagy átfogalmazott leírás formájában. Természetes, hogy a
történetírás az esemény fölidézéséhez ezeket a szövegeket használta/ja, s nemcsak azért,
mert régen és csaknem egy időben (1884, 1885) jelentek meg először, s így beépülhettek
a történelmi emlékezetbe; hanem azért is, mert azoknak volt/van igazán kifejező, plasztikus ereje. A másik két közvetlen forrás sokkal később került kiadásra (1927, 1964), és
nem is nagyon mutatható ki a történet-rekonstrukciókban. A legkevésbé méltatott forráshely Kemény Zsigmond naplóbejegyzése. Ebben az esetben természetesnek tekinthetjük, hogy az először 1964-ben (Magyarországon csak 1974-ben) kiadott s a korábban
kallódó Kemény-napló a Széchenyi–Kossuth-találkozások kapcsán alig lett megszólaltatva.6 Adataink szerint egyedül a legújabb méretes Széchenyi-életrajzban, Oplatka András művében szerepel a kaszinó-jelenet összefüggésében.7 Oplatka Széchenyi döntésének
okadatolására idézte föl az emléket mint a gróf verzióját; röviden így: „mivel a kormány
Kossuthot nem szívleli, így tagsága alkalmat adna arra, hogy a művét kompromittálja”.8
E forráshellyel kapcsolatosan természetesen vetődnek föl óvatosságra intő forráskritikai megfontolások: Széchenyi István emlékeit tíz esztendővel az esemény után idézte
föl, s így kétséges, hogy a részleteket pontosan adta vissza. Másrészt a vita első öt esztendeje nyilván befolyásolta Kossuth-képét, ami bizonyosan rávetült az emlékekre is. Fontos
körülmény az is, hogy a jelenetet nem közvetlenül az ő, hanem Kemény Zsigmond tolmácsolásában (kivonatában) olvashatjuk. Befolyásolhatta az adott történet-elmondást
Kemény rövid távú memóriája – a reggeli eseményt valószínűleg este jegyezte le –, valamint nyelvi világa is. Magának a forrásnak azonban több szempontból nagy a jelentősége. Egyrészt azért, mert a gróf nemcsak röviden elmesélte a történetet, hanem döntésé-

4
5
6
7
8
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Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. I–II. SzIÖM. 6/I–II. Szerk. Viszota
Gyula. Bp. 1927, 1930 (a továbbiakban a forrásokra: SzIÖM 6/I, ill. II.; a bevezetőre: Viszota
1927, ill. 1930). A szöveghely: SzIÖM 6/I. Függelék. 665. és 1. jegyzet; KLÖM VI. Kossuth
Lajos Ifjúkori Iratok. Törvényhatósági Tudósítások. Szerk. Barta István. Bp. 1966. 467. Pregardt
1834-től volt igazgató, egészen 1839-ig, amikor is betegsége miatt lemondani kényszerült.
Ügyintéző szerepére utal, hogy az igazgatók közül őt nevezték meg „Az igazgatók jogai s kötelességei” 4. pontja alatt annak a személynek, akire rábízatik „a számadás és pénzzel való
bánás” feladata. L. A Nemzeti Casino részeseinek névsora betűrenddel, annak szabályai s egyéb
tudnivalói. 1836. Kiadta Tasner Antal. Pesten [1836] (a továbbiakban: Pesti Kaszinó-könyv
1836). L. még a további könyveket: Pesti Kaszinó-könyv 7–20. 1834–47; Pregardt lemondásához: SzIN5. 278.
Kemény Zsigmond naplója. Szerk. Benkő Samu. H. n. 1974. 125. (A továbbiakban: Keménynapló, a bevezető: Benkő 1974.)
Pesti Napló 1885. ápr. 7. (a továbbiakban: PN) Ott a pontos címe: Kossuth Iratainak IV. kötete.
– Visszaemlékezések. Széchenyi István. L. még: SzIÖM 6/I. Függelék XI. 771–772.
L. a kézirat kalandos sorsáról és a kiadástörténetről szóló Benkő Samu-jegyzetet. Keménynapló 165–166.
Andreas Oplatka: Graf Stephan Széchenyi. Der Mann, der Ungarn Schuf. Wien 2004. 276, 279.
Majd egy lényeges utalással kiegészítve a magyar fordításban: Oplatka András: Széchenyi István. Bp. 2005. 278, 280–281.
Az sem lényegtelen, hogy Oplatka András emellett két összefüggésben utalt a Kemény-naplóra (Széchenyi 1846-os emlékeire) mint olyan forrásra, amely a Széchenyi–Kossuth kezdeti
ellenszenv magyarázatául szolgálhat: 1. A gróf esetleges sértődöttsége az Országgyűlési Tudósítások Széchenyi-képe miatt; 2. A zempléni mendemondák motívuma. L. Oplatka: Széchenyi
István. 278–281.
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nek okát is magyarázta, s motívumainak összetettségét értelmezhetővé tette. Leginkább
mégis azért, mert Széchenyi hatalmas irathagyatékában csak és kizárólag a jelzett három
naplóbejegyzés tartalmaz a kaszinó-jelenetre közvetlenül utaló sorokat. A gróf először –
a naplókötet bal oldali lapjára jegyezve – egy nem egészen egyértelmű mondatban a tényt
rögzítette és minősítette: „Wessel[ényi] hat Kosut in das Casino gebracht u[nd] s[o]
w[eiter]. Er hat dadurch die Gesellschaft, – meine Arbeit – so schwere Arbeit, zerstört!”
Másnap utalt a beszélgetésükre: „Tête à tête mit Kosut wegen Casino”, majd augusztusban
egy értékelő mondattal visszatekintett az eseményre: „W[esselényi] hätte das Casino
durch K[ossuth] vernichtet.”9 Fontos szöveghelyek, hiszen ezek voltak a grófnak az első
Kossuthra vonatkozó ismert napló-megnyilvánulásai, de mindösszesen ezt a néhány sort
kapnánk Széchenyitől a kaszinó-jelenetről, ha Kemény a naplójában nem rögzítette volna 1846-os beszélgetésüket. Úgy tűnik, hogy az 1836-ban négyszemközt lejátszódó történetet a szituáció két résztvevője egy természetes „gentlemen’s agreement” jegyében –
vagy az elhallgatásnak egyéb tudatos szempontja miatt – nem idézte föl a nyilvánosság
előtt. Pedig alkalom lett volna bőven, hiszen a Széchenyi–Kossuth-vitát (1841–1847)
mindvégig átszőtte az „autobiográfiai” jelleg, Széchenyi ön- és múltértelmező üzeneteinek a boncolgatása. A Kelet népe-vita (1841), a Wesselényi és Kossuth című cikksorozat
körüli polémia (1843), teremthetett volna olyan szöveghelyzetet, amelyben szó kerülhetett volna a kaszinó-jelenetre. Az „első találkozást” azonban a feledés homálya takarta,
nem emelték közüggyé, mindvégig megmaradt a két reformer privát emlékeiben, és Kossuth is csak torinói memoár-író korszakában idézte föl. 1846-ban Széchenyi viszont egy
magánbeszélgetés keretében – és egyáltalán nem véletlenül – mégis elővezette. A forrás
tehát leginkább azt az alapvető kérdést indukálja, hogy miért mesélte el mindezt a gróf
1846 augusztusában Keménynek. Íme a kaszinó-jelenet utólagos Széchenyi-féle verziója
Kemény interpretációjában: „De midőn Pálffy reakciója elkezdődik, s már látszott, hogy
a kormány a tudva lévő üldözéshez fogand, Wesselényi följelenté a kaszinóbani bevételre
Kossuthot. Mihelyt e hírt hallá Széchenyi és vevé észre, hogy a választmány bizonyosan
nem fogja kiszavazni Kossuthot, legott karon ragadja őt, ki mint vendég éppen a kaszinó
egyik termében olvasott, és félrevivén, kereken megmondja neki: az úrnak ide tagul felvétetni nem lehet, a lehető kedvetlenségek kikerülésére tehát kérem, húzza tüstént nevét
ki az ajánlottak közül. Ezt Kossuth, ki igen konfundálva volt, meg is tevé. A gróf megint
rögtön naplójába írta, hogy ezen embert csupán azon tekintetből űzte ki a kaszinóból,
mert a kormány előtt okkal vagy ok nélkül veszélyesnek tartatik, ő pedig azon fiatal vállalatoknak, mik általa létrehozattak, csak úgy ígér erősödést, ha mindjárt elején nem
fognak az igazgatás előtt rossz színben állni.”10
Kétségtelen, hogy a Széchenyi-emlékezés témáját és jellegét döntően meghatározta az
1846-os (politikai) kontextus, azaz a kaszinó-jelenet nem mint szabad asszociáció idéződött föl a grófban, hanem fontos funkciót betöltve kapott nyelvi formát. Mint ahogy az is
egyértelmű, hogy a gróf Keményt a Széchenyi és Kossuth körüli egykorú (1846 körüli)
diskurzusba „vezette be” úgy, hogy egy sajátos perspektívából láttatta őt és vitapartnerét.
A szöveghely tehát nem érthető meg – és nem is vizsgálható – a beszélgetés-szituáció
mélyebb elemzése nélkül.
Széchenyi centrum- és pártalapítási törekvéseivel függ össze a grófnak Kemény Zsigmonddal lezajlott 1846. augusztus 5-i találkozása, ti. azzal a politikai szándékával, hogy
9

A sok közül a legismertebb fordításban: „Wessel[ényi] behozta Kossuthot a Kaszinóba stb.
Szétrombolta ezzel a társaságot, – a munkámat – mily nehéz munka volt!”; „Négyszemközt
Kossuthtal a Kaszinó miatt.”; „W[esselényi] megsemmisítette volna a Kaszinót K[ossuth]tal.”
SzIN 820, 823.
10 Kemény-napló 125.
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megbontsa a kormánypárti konzervativizmus és a nemzeti ellenzéki liberalizmus ellentétére épülő kettős osztatú politikai palettát.11 Ennek érdekében 1845/1846-ban többször
lapalapítási tervvel foglalkozott. Bár a Jelenkor lényegében őt követte, de fenntartásai miatt Széchenyi inkább önálló hírlap indítására gondolt, mely a haladni akaró, reformer, de
mérsékelt, kiegyensúlyozott irányzatnak lett volna az orgánuma.12 A személyek kiválasztása kulcskérdés volt, hiszen csak egy tekintélyes szerkesztővel és szerzőgárdával bíró
újság vezethetett volna a várt eredményre.13 Széchenyi 1846 tavaszán már maga mögött
tudhatta Kovács Lajost, a szatmári reformellenzék ambiciózus politikusát, aki egykor
Kemény Zsigmonddal az Erdélyi Híradót szerkesztette. Kovácsot ebben az ügyben azonban csak közvetítőnek kérte fel, hiszen őt fontos szerephez juttatta a Tisza-ügy rendezésében, és ekkor a Tiszavölgyi Társulatban igen nagy szüksége volt rá.14 Kemény reformellenzéki múltja, irodalmi vénája, tekintélye révén igen alkalmas személynek látszott, s
Széchenyi első rá vonatkozó naplóbejegyzése („Kemény Zsigmond Korteskedését olvastam. Csodálatos!”) a szellemi kapcsolódás lehetőségét is előrevetítette.15 A gróf terve és
ajánlata Kovács Lajos útján jutott el Keményhez. Bár többször fölvetődött – Wesselényi
nem kis bosszúságára –, hogy az ő kastélyában, Zsibón – ahol az író 1846. április közepétől egészen július végéig időzött – találkoznak, de végül Debrecenben adódott rá lehetőség a Tiszavölgyi Társulat országos közgyűlése és Kemény – e találkozáshoz igazított –
magyarországi utazása alkalmából.16 Kemény Zsigmondot Debrecenbe megérkezve (augusztus 3-án) mindjárt az a hír fogadta – Riskó Ignác szatmári főjegyző által –, hogy
11 Ezekről részletesen két munka e tanulmány szerzőjétől: „Párt, szólj, ki vagy?” Politikai önmeghatározások 1846–47 pártprogramjaiban. In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 1997. június 7. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg 1998.
49–72; Egy „pártnélküli pártcímke” – Széchenyi István progresszista politikai önmeghatározásának hátteréhez. In: Széchenyi Magyarországa és Európa. Szerk. Pelyach István et alii. [Bp.]
2004. 32–54.
12 A Jelenkor Széchenyi kezdeményezésére született meg 1832-ben, s a gróf 1842 decemberétől
közvetlen szerződéses viszonyban állt vele. Azonban a szerkesztővel, Helmeczy Mihállyal nem
volt közvetlen bizalmas viszonya, és az a korábbi terve, hogy a lap címét változtassák meg, és
nevezzék ezután Függetlennek, sem teljesült. Széchenyi befolyása tehát korlátozott volt, s a
Jelenkor amúgy sem volt eléggé súlyos, a példányszáma sem különösen magas, hogy egy új
politikai erőt könnyen föl lehetett volna rá építeni. Egy dinamikusabb új hírlap e célnak jobban megfelelt volna, mint az ismert, egykorúan is szürkének tartott Jelenkor. L. (Széchenyi
lapalapítási terveire is): Viszota 1927. CXXVII-től; Viszota 1930. Ill. a Jelenkorra összefoglalóan: A magyar sajtó története. I. 1705–1848. Szerk. Kókay György. Bp. 1979. 372–380, 714–
730.
13 A lehetséges publicisták ebben az összefüggésben tűntek fel jegyzetei között, például:
„Szontagh nálam,– Beszéltem neki az újságról!” – jegyezte naplójába 1845. március 26-án
Szontagh Gusztáv filozófus, publicista beavatására utalva. SzIN6 188.
14 Erről legrészletesebben, bár elrajzolóan: Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846–48. I–II. Bp. 1889. Főként az I–IX. fejezetek.
15 1844. febr. 3. SzIN 1035.
16 A találkozás előkészítésének és a kapcsolat felvételének alapforrásai: Kovács Lajos levele Wesselényi Miklósnak 1846. márc. 15-én és Wesselényi levele Kemény Zsigmondnak 1846. márc.
29-én. L. Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808–1860. II. Szerk. Bártfai Szabó
László. Bp. 1943. 530–532; B. Wesselényi Miklós levelei B. Kemény Zsigmondhoz. Közli:
Ferenczi Zoltán. ItK 1901. 357–358. Wesselényi kritikus hozzáállásáról és bosszankodásairól:
B. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz. 3. Közli Ferenczi Zoltán. TTár 1903.
324–329; B. Wesselényi Miklós levelei Deák Ferenchez. 1841–1850. 2. Közli Ferenczi Zoltán.
TTár 1904. 324–327. Kemény utólagos (egyértelműen elrajzoló) interpretációja: Kemény
Zsigmond: A két Wesselényi Miklós. Báró Kemény Zsigmond munkáiból. Szerk. Gyulai Pál. Bp.
1905. 119–122. Bővebb áttekintések: Kovács: i. m. 117–119; Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. I. Bp. 1922. 319–342. A történet egy nagyon pontos, a Kemény-féle sémákon túllépő
összefoglalása: Benkő 1974. 98–103.
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Széchenyi „félt, hogy megérkezni nem fog”, és „sokat emlegette”. Másnap reggel Kovács
Lajos erősítette meg Széchenyi találkozási szándékát, s a Társulat aktuális ülése után negyedikén este a Fehér Ló szállóban túl is estek a bemutatkozáson és az első gesztusokon.
Széchenyi naplója csak a „megismerkedés” tényét tartalmazza („Mache Bekanntschaft
von Kemény Zsigmond Báró”), Keménynél viszont bővebben szerepel ez az első jelenet
is: Széchenyi megszorítva és hosszan tartva Kemény kezét, a „megösmerkedés” „régi vágyát” fejezte ki, majd a Korteskedést és szerzőjét méltatta, s azt a reményét rögzítette,
hogy „többször” és esetleg „szorosabb viszonyban” találkozhatnának. Másnap Széchenyi
kérésére kereste őt föl a szerkesztő-jelölt.17
Az augusztus 5-i beszélgetésre reggel került sor, mikor is Kovács a Tisza-konferenciáról hívta ki Keményt a Széchenyivel való beszélgetés végett. A találkozás egyik érdekes
mozzanata az volt, hogy „Széchenyi a hírlapügyet elő sem hozta”. Helytálló lehet Kemény
egykori megérzése, amely szerint Széchenyi tudhatta Kovács Lajostól – akivel ő előre
közölte nézeteit –, hogy más tervei vannak a közeljövőre vonatkozóan.18 Az író elébe is
ment a helyzetnek, midőn kolozsvári városi követségének ötletét és azt a tervét, hogy a
Pesti Hírlap munkatársa kíván lenni, megosztotta a gróffal.19 Az azonban valószínű, hogy
Széchenyi nem ismerte a báró döntésének minden háttérmotívumát. Kemény Zsigmond
valóban – mint ahogyan egy 1846. márciusi nagy számvető levele mutatja – ekkor távlatos elhatározás előtt állt: egyértelműen választani akart a szépírói és a közírói (politikai)
pályák között. Leginkább az Eötvös József által fölkínált lehetőség vonzotta, s szerepet
akart vállalni – később ez realizálódott is – a Pesti Hírlapban.20 Bár az író végül csak 1847
kora tavaszán költözött Pestre, de egyértelmű, hogy Széchenyi ajánlata idejében volt egy
alternatív politikai-publicisztikai szereplehetősége. Így nem nagyon állják meg azok a
magyarázatok a helyüket, amelyek szerint Kemény azért utasította vissza Széchenyit,
mert „nem bírta magát elhatározni,” s a szépirodalmi pálya vonzását nem tudta elhagyni.21 Az író később, már Világos után – amikor Széchenyi „súlyegyen politikáját” az 1848ban elvétett, de a nemzet számára egyedül helyes útnak minősítette – úgy interpretálta
1846 tavaszi helyzetét, mintha akkor kettős szorításban őrlődött volna Széchenyi és Wesselényi között, s inkább a gróf felfogását támogatta volna, s csak „körülményei miatt”
nem tudta elfogadni a felkérést.22 Pedig valójában, amint ez a szakirodalomban már bizonyítást nyert, ő akkor még véleményében közelebb állt Wesselényihez, s barátjának az
a terve, hogy kapcsolódjék be aktívabban a liberális ellenzék oldalán a magyar politikai
közéletbe, egybeesett az ő szándékával. Sőt magyarországi útja után az író még hosszan
és teljes összhangban Zsibón időzött, s ott fejezte be Gyulai Pál című regényét.23 Az azon17 Vö. SzIN6 419–420; Kemény-napló 122–123.
18 Kovács több előkészítő beszélgetést folytatott ez ügyben Keménnyel, s kétszer Zsibón is fölkereste. Ő egyértelműen megismerhette Kemény szempontjait. Benkő 1974. 102.
19 Kemény-napló 126–127. Azt, hogy Kemény mikor ismertette terveit (a beszélgetés elején vagy
vége felé), a napló alapján nem tudhatjuk.
20 Kemény ekkori szándékaira l. a Wesselényi Miklósnak írt 1846. márc. 14-én keltezett levelét.
B. Kemény Zsigmond levelei B. Wesselényi Miklóshoz és B. Jósika Miklóshoz. Közli Ferenczi
Zoltán. ItK 1900. 356–360.
21 Kovács: i. m. 119. Kemény egész pályájának értelmezése e motívum jegyében: Martinkó András: Kemény Zsigmond pályafordulata. Pécs 1937.
22 Kemény: A két Wesselényi. 118–122.
23 Kemény ekkori pályaszakaszára összefoglalásként: Papp: i. m. I. 319–342. Papp Ferenc is kétkedő megjegyzést fűzött a Kemény-emlékekhez, pedig ő elsősorban a báró esszéire támaszkodott történet-elmondásában (uo. 330). Utóbb az elrajzolást elemezte és helyreigazította: Benkő
1974. 98–103. Wesselényi (néhány elemében fentebb idézett) levelezése egyértelműen azt tükrözi, ő egyáltalán nem tartott attól, hogy Széchenyi meg tudná fogni a maga céljaira Keményt.
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ban már e napló pesti szakaszában érzékelhető (augusztus 14–19.), hogy Kossuth politikai stílusával és „organizáló tehetségével” nem volt elégedett. (Ez tartalmi kritika is: „Beszél egy óráig igen szépen a legzöldebb dolgokról.”) Persze az döntően későbbi politikai
fejlemények eredője lett, hogy Kemény a centralista Pesti Hírlap munkatársaként 1847
végétől – Wesselényi rosszallását többször kivíva – Kossuthot kritizáló cikkeket közölt.24
Nyilván nem lehet célunk e helyütt részletesen elemezni Kemény Zsigmond ekkori
politikai tájékozódásának minden mozzanatát. Témánk szempontjából csak annyi fontos, hogy bár a bárónak 1846 tavaszán komoly anyagi lehetőséget jelentett volna a szerkesztői megbízatás, mégis a konkrétabb Széchenyi-ajánlattal szemben egy másik, talán
bizonytalanabbat részesített előnyben.25 Úgy tűnik – s az egykorú Kemény-napló is ezt
igazolja –, hogy a gróf ajánlata és terve nem volt az ő kedve szerint való. Talán azt is érezhette, hogy Széchenyi elszigetelt helyzete, a kormányhoz való kötődése őt is elszigetelt
helyzetbe hozhatta volna. Hiszen ő éppen azért foglalkozott ekkor a Pestre költözés gondolatával, hogy a politikai és irodalmi közéletben a nyitottság, az önálló politikai tájékozódás lehetősége adassék meg neki. Egy a Széchenyiéhez kapcsolódó, de Andrássy Gyulától származó ajánlat kapcsán – az ő munkásságára építve alkossanak „egy progresszista
pártot” – jellemző módon így gondolkodott el: „hivém, hogy a mostani körülmények
közt sem neki, sem a nagy grófnak olyat nem ígérhetek, mi kezemet idő előtt megkösse.”26 Ő a debreceni találkozásra valószínűleg csak azért ment el – ahogyan erre utalt is –,
mert „örömnek tartotta […] közelről megismerkedni” Széchenyivel;27 talán nem akarta
megsérteni a grófot, kíváncsi volt az ajánlatára, és vonzotta az alkalom, hogy a hazai
notabilitások jó részével megismerkedjen a Tisza-völgyi Társulat közgyűlésén.
Széchenyi nyilván sejtette, hogy Kemény (még most) nem fogja elfogadni ajánlatát;
ezért az első hosszabb találkozásukkor elkerülte a konkrét kérést. Augusztus 7-én azonban már elővezette tervét, s bár Kemény „megütődött” (tartott) tőle, de mégsem kellett
állást foglalnia, mert egymás után többen megszakították eszmecseréjüket, míg az végül
teljesen más irányt nem vett. Az első találkozás óvatossága tehát érthető: Széchenyi az
előre várható – Kovács információi szerint: valószínű – elutasítást megakadályozta azzal,
hogy nem tett ajánlatot, s így megpróbálhatta az írót hosszú távra, ill. egy későbbi megegyezés reményében maga mellé állítani. Ezt erősítendő az együtt töltött négy nap alatt
(1846. augusztus 4–7.) mindvégig figyelmességekkel és szellemességekkel halmozta el
Keményt.
Az augusztus 5-i első beszélgetés jellege és témája ebből a Széchenyi számára nem
egyszerű beszédhelyzetből következett. A gróf azonban, mint több egykorú forrásból kiderül, a személyes kapacitálásnak nagymestere volt. Kritikusai is tudták róla, hogy bármennyire dölyfös és lenéző olykor az emberekkel, ha valakivel szándéka volt, akkor színes, sziporkázóan szellemes, baráti is tudott lenni. A jelenet közben – Kemény összegző
megjegyzése szerint – hol „a legjobb humorban”, hol „rettentő mozgásban”, hintázva,
sétálva, hallgatója vállát veregetve, lábát törökösen összefogva, majd a nadrágját feltépve
a díványon lógva mesélt és vibrált.28 Nem véletlenül használtuk itt a „jelenet” kifejezést,
24 Csak néhány erőteljes példa Wesselényi közvetlen és közvetett kritikájára a fentebb megjelölt
forráskiadványokból a levelek konkrét említése nélkül: ItK 1901. 474; TTár 1903. 347; TTár
1904. 333–339.
25 Wesselényi Deáknak írt leveleiben utalt „gazdag uraink” „fényes” ajánlatára, előbb arra, hogy
„egy jó nagy összeget tettek egybe” Kemény „meghorgászására”. Utóbb konkrétan évi 20 000
forintos ígéretről számolt be, amelyet barátja „szilárd lélekkel, nemes elszántsággal” utasított
vissza. Ez az adat némileg túlzónak tűnik. TTár 1904. 326, 338.
26 Kemény-napló 130.
27 Kemény: A két Wesselényi. 120.
28 Kemény-napló 126.
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Széchenyi minden bizonnyal tudatosan alakította ilyessé a beszélgetés formáját és tartalmát. S az sem lehet véletlen, hogy „fuvolán bús nótákat próbálgatva” fogadta a bárót, de
„mihelyt belépett”, foglalatosságát félbehagyva jött elébe. Kitüntető figyelmét például azzal is hangsúlyozottan kifejezte, hogy Wodiáner Samu bankárt megvárakoztatta – csaknem elhárította – miatta.29
Az aktuális nehéz beszédhelyzetből következett az is, hogy Széchenyi miért (és hogyan) beszélgetett vele „hosszosan” „a kormánnyali viszonyáról, régibb összeköttetései
felől Wesselényivel és végre Kossuthról”.30 Nem a sajtóban szokásos politikai helyzetelemzéseivel traktálta, nem is valamiféle retorikus méltatásába kezdett. Az augusztus 4-i
megismerkedés után erre már nem volt lehetősége. Széchenyi akkori szavaira („Munkáját olvastam. Sokszor gondolkoztam: fölmaradhat-é fajunk? Van-é jövendője a magyarnak? S higgye el ön, hogy fajunk egykori fölvirágzása iránt kevés ok győzhetett volna
inkább meg, mint az ön könyve, mint az, hogy nálunk most ilyszerű politikai írók támadhatnak”) lecsendesítően hathatott Kemény visszafogott viselkedése. Vagy legalábbis
megérezhette a gróf, hogy nem apellálhat a szerkesztőjelölt hiúságára. Nem volt esélye
arra, hogy dicséretekkel, hiúságának legyezgetésével, ill. magasra emelt nemzetféltő retorikával nyerje meg. Széchenyi emelkedett lelkesedését negyedikén a báró rezignáltan
csak így kommentálta: „Én is mondottam neki valamit, de sem különösen elmést, sem
igen ostobát.”31 Széchenyi számára az sem tűnhetett célravezetőnek, hogy direkt módon
kritizálja Wesselényit, azt az embert, akivel Kemény ekkor meghitt baráti viszonyban
volt. Nyilván ezért idézte föl barátságuk kezdetét és a vele kapcsolatos egykori szándékait. Bár Kemény Zsigmond naplójában ezt a részletet nem közölte, de amikor később,
1850-ben lejegyezte, hasonlóan sziporkázó, elmés és élces eszmefuttatásként adta viszsza.32 Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Széchenyi Kossuthról sem a vitairataira jellemző jövőt kémlelő aggodalommal beszélt – ő a majdan mindent összezavaró „forradalmi
licitáció” embere –, hanem csak személyes érintkezéseiket mesélte el. A szituációt „a személyes történelem” bensőségessége és „őszintesége” lengte körül. Általa pedig Kemény
Zsigmond nemcsak a Széchenyi–Kossuth-viszony „bennfentes” ismerőjévé vált, hanem
fontos „információkat” tudhatott meg Kossuthról, illetve Széchenyi véleményalkotásáról. A gróf a jelenettel Kemény szórakoztatására, megnyerésére törekedett, a politikai
magántémával személyes köreibe vezette be, s közben persze tudatosan és hatásosan
igyekezett befolyásolni a Kossuth-képét is.
A gróf – amint hangsúlyozta – az addigi „összes”, azaz négy személyes találkozásukat
idézte föl.33 Az első három érintkezés-történet arról szólt, hogy Széchenyi miért és hogyan hárította el Kossuth közeledéseit, a negyedik pedig arról, hogy amikor ő próbálkozott nyitással, akkor az együttműködés Kossuth politikai karaktere miatt miért nem teljesedhetett ki. Az első emlék megtörténtét nem erősítik meg egykorú források, de aho29 Csak egy érzékletes példa erre: Joseph Andrew Blackwell magyarországi küldetései 1843–1851.
Szerk. Haraszti-Taylor Éva. Bp. 1989. 41–43, 58–59.
30 Uo. 127, 124.
31 Uo. 122–123.
32 Kemény: A két Wesselényi. 62–66. Kemény emlékezését e részletében hitelesnek tekinthetjük,
mivel Széchenyi más, egykorú forráshelyeken is hasonlóan emlékezett barátságuk első időszakára. Erről összefoglalóan: Velkey Ferenc: Egy barátság „átértelmezése” – Széchenyi István
hírlapi cikkei Wesselényi Miklósról. In: Wesselényi emlékülés. Szerk. Takács Péter. Fehérgyarmat 1996. 91–92. (A Kölcsey Társaság füzetei 8.)
33 Természetesen Széchenyi a Kossuthtal kapcsolatos „érintkezéseit” itt önkényesen listázta,
maga emelte ki közülük a számára legfontosabbakat. Voltak még hosszabb-rövidebb személyes találkozásaik, illetve az itt megnevezettek egyike valószínűleg meg sem történt. Minderről
részletesen majd a könyvnyi változatban szólunk.
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gyan az 1836. május 29-i kaszinó-jelenetnek, úgy az 1840. december 28-i és az 1845.
szeptember 15-i eszmecseréjüknek is olvasható a lenyomata Széchenyi naplójában, illetve Kossuth egykorú vagy későbbi irományai között.34 Széchenyi tehát játékosan-szórakoztatóan előadta a legfontosabb – valóban megtörtént és hosszasabb – „érintkezéseiket”.
Elébük illesztett egy „elhárított találkozást” is, amelyet azonban sem az általa igazolásul
hívott napló, sem Kossuth memoárja nem hitelesít. Erre a szituációra – minden bizonynyal – azért volt „szüksége” a grófnak, hogy fölidézhesse a Kossuthtal kapcsolatos, az
1832/36-os diétához kötődő véleményét. Kiemelte, hogy sokan Országgyűlési Tudósításai miatt keresték Kossuth kegyét (de ő nem!), megemlítette az egykorú zempléni híreket, amelyek szerint „mocskos” tényekkel hozták összefüggésbe, azaz „helyesen vagy
helytelenül”, de „rossz hírben állt”, s ő „senkivel, ki rossz szagban van”, érintkezni nem
akart. Utóbb azt hozta föl, hogy Kossuthot „okkal vagy ok nélkül”, de a „kormány által
veszélyesnek tartották”, s utalt rá, hogy bár utolsó beszélgetésük idejében „szelídültnek”
látszott, mégis a „régi” „zavart keltő” maradt. S a végén az összképet még megerősítette a
leminősítő megfogalmazás: nem vagyok olyan helyzetben, „hogy egy Kossuth Lajcsira
rászoruljak”.35 A kaszinó-jelenet fontos és lényeges funkciót betöltő közbülső láncszeme
volt ennek a Széchenyi „rendezte” beszélgetésnek.
Maga az elővezetett történet nem üt el a többi alapforrás verziójától, majd minden
utalása egybecseng velük, ezért a kaszinó-jelenet több eleme általa megerősítést nyer:
például az, hogy Wesselényi ajánlotta Kossuthot „bevételre”; hogy Kossuth „mint vendég” – ez egy Kaszinó-státuszt jelölt36 – volt jelen; megerősíttetik a beszélgetés ténye;
Kossuth visszalépése. A forráshely elbeszélő jellegű, ezért több olyan mozzanatot is tartalmaz, amely nem szerepel az egyidejű forrásokban. Az apró-cseprő részleteket csak
Kossuth még bővebb elbeszélésének összefüggésében mérlegelhetjük, de itt most csak
megnevezzük azokat a Széchenyi visszaemlékezésében szereplő „új” információkat, amelyek a másik elbeszélés – azaz Kossuth visszaemlékezése – alapján is megerősítést nyernek: a május 29-i jelenet a Kaszinóban játszódott le; azt Széchenyi kezdeményezte; azért
akarta megelőzni a szavazást, mert félt, hogy Kossuthot fölveszik; a jelölt a beszélgetés
következtében (a végén) azonnal visszalépett.37 Néhány mozzanatáról az eseménynek
azonban kizárólag Széchenyi Kemény naplójában szereplő visszaemlékezése alapján „tudunk”: hogy Széchenyi „karon ragadta” (fogta s így vezette?) Kossuthot; hogy ő „a kaszinó egyik termében olvasott”; s hogy a tudósító zavarba jött („igen konfundálva volt”). Ezek
a mozzanatok a forrás olvasása után valószerűnek hatnak, de nyilván a forráskritikai előfeltevések miatt nem igazolhatóak egyértelműen.
Széchenyi viszont ebben az esetben is – mint az elhárított találkozás esetében – pontatlanul, magyarázatát megerősítendő hivatkozott korábbi naplóbejegyzéseire, hiszen
egykor a „kiűzetés” okát nem rögzítette konkrétan diáriumában. Vagy legalábbis nem
olyan egyértelműen, mint ahogy a Keménynek elmondottak feltételezik. Az azonban
kétségtelen, hogy az eredeti naplószövegek kulcsmotívuma is a „fiatal vállalatok” féltése
volt – ott a Kaszinó „szétrombolására”, „megsemmisülésére” tett utalásokban –, s az, hogy
34 Széchenyi Keménynek természetesen nem konkrét dátummal utalt az eseményekre, hanem
csak nagyvonalú időutalással élt. Az alapforrások az 1840-es egyesületi felkérés elutasítására:
SzIN5 433–434; PN 1885. ápr. 9. (SzIÖM 6/I. 774–777); az 1845-ös vukovár–fiumei vasútügyi
találkozásukra: SzIN6 258; SzIÖM 6/II. 624–627. (Kossuth egykorú naplójegyzetei).
35 Kemény-napló 124–126.
36 Pesti Kaszinó-könyv 9. 1836. 56, 62–63. A Nemzeti Casino Szabályai. I/4–5; II/4. és 7.
37 Itt azért soroljuk fel ezeket a részleteket, mert a két egyidejű forrás ezekre nem tért ki. A találkozás helyszíne, a kezdeményező fél stb. csak az utólagos elbeszélésekből derül ki egyértelműen. Az ok-okozati összefüggés (a beszélgetés hatására lépett vissza Kossuth) bizonyossággá
válik általuk, de természetesen ez az egykorú alapforrásokból is kikövetkeztethető.
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ne tűnjenek föl „rossz színben” az „igazgatás előtt”, azaz biztosítsa számukra a hatalom
semlegességét, esetleg pártfogását. Mindenképpen lényeges eleme e visszaemlékezésnek,
hogy Széchenyi maga szolgált magyarázattal egykori tettéről. Sőt a Keménynek tett erős
hangsúly – „csupán azon tekintetből űzte ki” – arra utal, hogy a gróf minden más felvetődő vagy felvethető magyarázatot ki akart zárni. Döntésének motívumát ő így
egyértelműsítette: mert Kossuth „a kormány előtt okkal vagy ok nélkül veszélyesnek
tartatik”. Ugyanez a politikai motívum adta az esemény fölidézésének keretét a bevezető
mondatban: „De midőn a Pálffy reakciója elkezdődik, s már látszott, hogy a kormány a
tudva levő üldözéshez fogand…” Az egykorú Széchenyi-naplóbejegyzések szövegkörnyezete tűnik elő itt, hiszen mindhárom egykori megjegyzés mellett közvetlenül a politikai feszültségre, a – hírben vett, bekövetkező vagy várható – letartóztatásokra tett utalást
a gróf. 1836. május 28-án a napló bal oldalán közvetlenül Kossuth neve felett olvasható a
Széchenyi által vett első – még bizonytalan – hír az országgyűlési ifjak elfogatásáról:
„Nagy feltűnést kelt, hogy az Újépületben etc. vizsgálatok folynak. Tormásyt, Farkast,
Lovassyt fogták el állítólag. Roppant kellemetlen – Ó, ész, hidegvér, mily kevesen emelnek néked oltárt!” Másnap már a két téma szorosan összekapcsolódik, és felsorolásszerűen következik: „Négyszemközt Kossuthtal a Kaszinó miatt. Tormássy etc. beigazolódik.”38
A harmadik bejegyzésnek pedig éppen a Kossuthtal szembeni erőteljesebb nádori föllépés volt a kiváltó oka: „A Főherceg Kossuth miatt »nagy bakot lőtt«. Kossuth szerfelett
nagy befolyásra fog szert tenni. Nemsokára krízisre kerül a dolog.”39 Az egykorú bejegyzések szövegkörnyezete nyilvánvalóvá teszi, hogy a tíz esztendő múlva visszaemlékező
Széchenyi valóban egykori élményeit is fölidézte, s a kaszinó-jelenetnek politikatörténeti
kontextusa (is) van. Hiszen a kapcsolódó szövegekben a már perbe fogott Wesselényi
Miklós, az éppen lefogott országgyűlési ifjak és a szűk egy év múlva letartóztatott Kossuth Lajos neve szerepel. Széchenyi tehát naplójában és emlékezésében is a „kormányzati terrorizmus” politikáját jelölte meg (egyetlen) összefüggés-mezőként. Az azonban egyáltalán nem szükségszerű, hogy a grófot önnönmaga döntéseinek (kizárólagosan) hiteles
értelmezőjeként fogadjuk el. A Keménynek szóló üzenetek fénytörésében is a visszaléptetés háttere leegyszerűsödhetett. Az egykorú és 1846-os kontextus ezt az interpretációt
erősítette. További forrásaink viszont kinyitják az értelmezés horizontját, és más, a kaszinó-jelenetben benne kavargó sokféle előfeltevés, szempont, motiváció vizsgálatát követelik meg.

38 SzIN 820.
39 Itt egy régebbi fordítás-változatot idéztünk, mivel Viszota Gyula vonatkozó kutatásai inkább
ezt a verziót erősítik. Viszota Gyula: Kossuth Lajos írott hírlapjai. [3.] Budapesti Szemle 1927.
381–388; Viszota 1927. LVI. Ugyanezt vette át Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Bp. 1946. 144. A nádori tiltó határozat keletkezési körülményeire lásd ugyanezeket. A
„Plumps gemacht” kifejezés a szó különböző jelentésárnyalatai miatt többféleképpen fordítható, de a Széchenyi-bejegyzés is inkább a Viszota-féle változatot erősíti. Vö. SzIN 823. SzIVM
I. 700. A szöveghely ezekben: „A Főherceg Kossuth miatt »az asztalra csapott«. Kossuth rendkívüli befolyásra fog szert tenni. Nemsokára krízisre kerül sor.” Egy másik még kevésbé sikeres verzió: „A fhg. Kossuth miatt erőteljes »dirr-durrt csinált«.” (SzIN-Bóka 291.) Az újabb
forráskiadványok tehát lényegesen különböző minősítést kapcsolnak a nádori tetthez.
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„Hogy az utókor és ezutáni nemzedék is láthassa…”
1848–1849-es ereklyék adománylevelei

A

kezünkben tartott kötet kettős életmű előtt tiszteleg. Köszönti az erdélyi magyar
múlt tudós búvárlóját, akiben egyúttal napjaink hazai magyar tudományosságának egyik szervezőjét tisztelhetjük. A történészi pálya kiemelkedő megvalósítása
az 1848–1849-es forradalom erdélyi vonulatának monografikus felmutatása, a tudományirányítói szerepkört az Erdélyi Múzeum-Egyesület élén betöltött elnöki megbízatás
jelöli ki. Az alábbi dolgozat e kettős törődés előtti főhajtás jegyében fogant.
Az 1849. augusztusi csillaghullás után kiürültek az erdélyi otthonok, mert apákra és
fiúkra kényszersorozás, börtön várt. Az ország gyászba borult, a nemzeten levertség, tehetetlenség, kilátástalanság lett úrrá. Vagy mégsem? A reményvesztettség közepette börtönök félhomályos zugaiban, otthonok titkos szegleteiben, a száműzöttség magányában
nemzetiszín zászlószalagok, honvédcsákók, pecsétnyomók, bitófák vértanúk áldozatával
megszentelt forgácsai az elhallgattatott szabadság üzenetét őrizték. Várták sorsuk beteljesedését, hogy egykor a feltámadásra született szabadság alapkövének szemcséi lehessenek. Egybegyűjtőjükre vártak.
A feladatot gróf Mikó Imre és köre vállalta. Mikó egy erdélyi múzeumról álmodott,
amely összegyűjtse a kis haza kincseit, hogy felmutatásukkal serkentő erőt leheljen az
iránytűjét vesztett fiatal nemzedék lelkébe. 1856 és 1859 között szép számú megajánlás
érkezett, amely a természet számos csodáját, az emberi leleményesség megannyi alkotását ígérte a születő közművelődési intézménynek. Változatos sorukból csak a közelmúlt,
a forradalom és szabadságharc emlékei hiányoztak. Könnyelmű szóba hozásuk elkobzásukat eredményezte volna, őrzőik szabadságát veszélyeztette volna, közgyűjteményben
való elhelyezésük a múzeum eszméjét kockáztatta volna. Ha be is kerültek az úgynevezett Aláírási Jegyző-Könyvben nyilvántartott felajánlások közé, óvatosan megfogalmazott
megnevezésükből elmaradt a közelmúltban játszott szerepükre való konkrét utalás. Mint
történt az Pávai Vajna Elek felajánlásával, amely mindössze „1 ezüst serleg” átadását ígérte. Mikor az Erdélyi Múzeum-Egylet megalakulását (1859) követően, valamikor 1861ben sor került az adomány tényleges beadására, Szabó Károly múzeumi könyvtárnok és
ideiglenes régiségőr mindössze „Egy ezüst billikom”-ként jegyezte be a nyilvántartásba
vett tárgyat. Csak később lehetett nyíltan kimondani, hogy a kehely formájú, metszett,
részben aranyozott, talpas poharat az emeli anyagukban értékesebb társai fölé, hogy egykor az erdélyi honvédsereg legendás vezére, a székelyek szeretett Bem apója ivott belőle.1
Bécsnek a decentralizációval, liberalizmussal való 1860-as kísérletezése, a kiegyezést
előkészítő tárgyalássorozat, maga a kiegyezés végre áttörte a tiltás, a hallgatás gátját. Egymás után érkeztek – adományképpen vagy vásárlás útján – a Bem-, Gábor Áron-ereklyék, a szabadságharc neves és névtelen katonáinak személyes tárgyai, honvédegységek
1

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltára (a továbbiakban: EMELt), Aláírási Jegyző-Könyv 521.
95; az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum (Muzeul Naţional de Istoria Transilvaniei) levéltára (a továbbiakban: KvTM), C1 1380; Fényesebb a láncnál a kard… Emlékkiállítás az 1848–
49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Bp. 1999. 200; Melinda Mitu–Ovidiu
Muntean: Rememorând revoluţia 1848–2008. Remember the Revolution 1848–2008. ClujNapoca 2008. 82, 98. (fénykép); KvTM leltári szám 6148/M 4757.
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zászlói, pecsétnyomói – immár az emléktárgy szabatos megnevezésével, egykori szerepének hiteles elmondásával. A túlélők, a börtönviseltek, az emigrációba kényszerültek számára ezek az emléktárgyak életük szerves részeivé váltak, nem tudtak megválni tőlük,
életük végéig őrizték őket, ám azzal a meghagyással, hogy óhajtják közgyűjteményben
való elhelyezésüket. Mások átlátták, hogy titkolt emléktárgyaik, a megmentett, rájuk bízott értékek megszületésüktől közösségi célt szolgáltak, ezért immáron nemzeti ereklyék.
A múlt megszépítésére nem törekvő, keresetlen, esetenként katonás tömörségű, máskor
az egykori történéseket részletesen taglaló adományleveleik végső kicsengése ennek a
megvallása.
Az ajándékok egykor az Erdélyi Múzeum-Egyesület által fenntartott Erdélyi Országos (1905-től Nemzeti) Múzeum érem- és régiségtárába, az adománylevelek a levéltárába
kerültek. Jelenlegi kezelőjük két kolozsvári székhelyű állami intézmény: az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum (Muzeul Naţional de Istoria Transilvaniei), illetve a Román
Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága (Arhivele Naţionale, Direcţia judeţeană
Cluj).
A továbbiakban a függelékben közölt öt adománylevél szerzőjét mutatom be.
1. Boros Ignác honvédezredes 1849 válságos nyarán Damjanich János oldalán az aradi vár felelősségteljes parancsnokhelyettesi tisztét viselte. Az erősség átadása előtt – egy
kivételével – megsemmisítette a rábízott állami értékeket. 16 évi várfogságra ítélték,
amelyből, kegyelemmel, 1856-ban szabadult. 1867. október 17-én a rejtegetett magyar
állami pecsétnyomót – a független Magyarország jelképét – elküldte gróf Mikó Imrének,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének, rábízva az ereklye további sorsát. Az érem- és
régiségtár őrizetére bízott múzeumi tárgyat az egyesület iratai – a felajánló nevének méltánytalan elhallgatásával – mindvégig az elnök adományaként tartották számon. A régiségtárba jutott 1848–1849-es – sárgaréz, acél, vas nyersanyagú – pecsétnyomók között ez
volt az egyedüli ezüstbe vésett: maga volt a független Magyarország. Felirata: A MAGYAR ÁLLADALOM PECSÉTJE 1849. Az 1900 táján összeállított leltárkönyvben a
6611-es leltári számot kapta. Utóbb elkallódott.2
2. Dadai Elek 1828-ban Semesnyén született, a kolozsvári református kollégiumban
végzett tanulmányok után a királyi tábla gyakornokaként élte át 1848 emberformáló eseményeit. Odahagyva alig elindult jogi pályáját, felcsapott honvédnek. A 11. zászlóalj
újoncát rövidesen őrmesterré, majd hadnaggyá léptették elő. Bem újjászervezett hadseregének a Szilágyságból elinduló székely zászlóaljában főhadnagyi rangot viselt, majd
végigküzdötte a legendás erdélyi hadjáratot. Századparancsnoki beosztásban harcolt,
amikor egységével, a Máriássy-ezreddel 1849. augusztus 24-én Zsibónál letette a fegyvert. Azon szerencsések közé tartozott, akiket elkerült a győztes bosszúja. Az egykor
megálmodott jogi pályára lépett: bírósági jegyzőként kezdte, majd volt szolgabíró, dési
rendőrfőkapitány, végül telekkönyvvezető.
Szenvedélyes régiségbúvár hírében állott. Életrajzírója úgy értesült, hogy a „Piemonti
katonapuska és kardja, mint 48-as fegyverei, csákója és atillája a kolozsvári régiségtárban
vannak”. 1869. július 26-án kelt adománylevele csak egykori csákóját említi, amelyet az
önkényuralom éveiben „nagy szorongattatások között mint egy dicső múlt ereklyéjét

2
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Boros Ignác adománylevele (szövege a függelékben) EMELt 107/1867; Aláírási Jegyző-Könyv
2076; 1867. évi adományjegyzék, uo. 136/1867; Az erdélyi múzeum-egylet 1868-iki rendes
közgyűlése. Az Erdélyi Múzeum-Egylet évi tudósítása 1866–1867. 73; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Bp 1987. 116.
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őrizte”. Fontosnak tartotta közgyűjteményben való elhelyezését: „Hogy az utókor és
ezutáni nemzedék is láthassa…” Leltári száma ismeretlen, azonosítása szakemberre vár.3
3. Dálnoki Incze József (1799–1886) királyi kincstári hites jegyzőként Nagyszebenben ismerkedett a jogászi hivatással. Aztán hazakerült szülőföldjére, és a 2. székely határőrezred hadnagyi rangú hadbírójaként szolgált. Pályatársait segítendő, összeállította három évszázad erdélyi törvényeinek jegyzékét. 1848 novemberében – „mikor mindenki
feladatát teljesíthette” – a jó hírű gyakorló és elméleti jogászra hárult az önvédelmét,
önigazgatását kimondó Háromszék igazságszolgáltatásának megszervezése, irányítása.
Elnöke lett a szék egyetlen katonai és polgári törvénykezési fórumának, a kézdivásárhelyi
hadbíróságnak. Évtizedek múltán elégtétellel nyugtázta, hogy az anarchia táptalaját kínáló hadihelyzetben „ezen Hadbíróság volt az, mely az elszigetelt Háromszéken a rendet és
csendet 7 hónapokon keresztül erélyesen fenntartotta anélkül, hogy halálos ítéletet mondott volna”. A szabadságharc bukása után a császári önkény Nagyszebenben és Josephstadtban letöltött hétévi rabsággal jutalmazta a rend fenntartásáért tett erőfeszítéseit.
Fogsága alatt – „az események nagy részének szemtanúja”-ként – „Irtó Háború 1848 és
1849-ben a független és önálló Magyar Nemzet ellen, annak királya által gyalázatos módon indított, folytatott és gyásszal végzett” címmel megírta visszaemlékezéseit. A szabadulása után kiegészített, letisztázott emlékirat, amelyből az erdélyi 1848 monográfusa,
Egyed Ákos, bőven merített, várja hivatott feldolgozóját, kiadóját.4
1871. június 11-én az élete leszálló ágába jutott Dálnoki Incze József az EME Igazgató
Választmányának címzett levélben foglalta össze a szabadságharc idejére eső működését.
Adatokban bővelkedő beszámolóját az egykori kézdivásárhelyi hadbíróság pecsétjével
tette hitelesebbé, egyúttal mellékelte a pecsétnyomót.5 Az egykori Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtára 6552. leltári szám alatt őrizte. Mai leltári száma M 3597.
4. A Zathureczky család az induló EME leglelkesebb támogatói közé tartozott. Adományaik mértéke folytán idősebb István és gyermekei, Emília, Gedeon, István, Károly,
László elnyerték az alapító tagságot, de az ajándékozók között a nagykorúságot alig elért
Gyula neve is fölfedezhető. 1478 darabból álló gyűjteménye odaajándékozásával az éremtár megteremtői sorában Károly a tiszteletre méltó második helyet foglalta el, és Emília is
imecsfalvi kúriájában összegyűjtött régiségtárát az erdélyi múzeumra szándékozta hagyni. László részt vállalt a szervezéssel járó gondokból: 1869-ben bekövetkezett haláláig ő
volt az egyesület erdővidéki megbízottja.6
1874. március 7-én kelt levelében Károly néhány további ajándék postázásáról értesítette az EME titkári tisztét betöltő Finály Henriket. Egyúttal afelől érdeklődött, nem érdekli-e a múzeumot elhunyt testvére, István 1846-ban készült székely huszár főhadnagyi
díszöltönye. A jó állapotban megőrződött teljes egyenruhát családi ereklyeként őrizték,
de viselője Bem oldalán végigküzdötte a szabadságharcot, kiérdemelte a huszárszázadosi

3
4

5
6

Daday István: A deési Daday család genealogiája. Deés 1901. 79–82; Dadai Elek adománylevele (szövege a függelékben), EMELt 141/1869; uo. az 1869. április–decemberi szerzemények
jegyzéke; Aláírási Jegyző-Könyv 3894.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. Bp. 1897. 112–113; Egyed Ákos: Háromszék
1848–1849. Buk. 1978; Egyed 1998. I–II; Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp. 1988. 279;
Melinda Mitu–Sorin Mitu: Memoriile manuscrise ale lui Dálnoki Incze József, privitoare la
revoluţia de la 1848. In: Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Szerk. Pál Judit,
Rüsz-Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca/Kv. 2002. 378–387.
Dálnoki Incze József adománylevele (szövege a függelékben). EMELt 144/1871.
KvTM C1 1380. 18, 64; EMELt 26/1863, Aláírási Jegyző-Könyv 558, 1691, 2723, 3152, 3421;
Özv Cserey Jánosné Zathureczky Emília levele az EME Igazgató Választmányának. Imecsfalva,
1875. szeptember 15. EMELt 68/1875.
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rangot, amiért utóbb fogsággal fizetett, ezért a díszöltöny valójában nemzeti ereklye.7 Az
egyesület levéltárában nincs nyoma a levelezés folytatásának. Tudjuk viszont, hogy özv.
Cserey Jánosné Zathureczky Emília a következő évben eldöntötte: régiségtárát egy székely múzeum megalapozására szánja. Házában egymásnak adták a kilincset az adományokat hozó rokonok, jóbarátok. Így kerülhetett a Kolozsvárra szánt családi ereklye
Imecsfalvára, onnan pedig a gyűjtemény egészének az össz-székelységre való átruházásával Sepsiszentgyörgyre. Zathureczky István székely huszár főhadnagy, 1848–1849-es százados díszöltönye ma a Székely Nemzeti Múzeumban a székely harci hagyományok hiteles hirdetője.8
5. Az örmény gyökerű Czecz István, akárcsak hasonló származású neves honfitársai,
a vértanúságot szenvedett Kiss Ernő és Lázár Vilmos vagy Czecz János tábornok, az erdélyi honvédsereg egyik vezetője, 1848-ban kardot ragadott magyar hazája szabadságáért. A leveretés után az aktív emigráció útját választotta. Sok sorstársával egyetemben
Klapka György tábornok oldalán, huszárszázadosi rangban, részt vett az olasz (1859),
illetve német földön (1866) felállított magyar légió szervezésében, vezetésében. A kiegyezés után hazatért, Szamosújváron telepedett le. A magyar és az olasz szabadság
ügyének szentelt élete szívéhez nőtt emlékeit haláláig (1879. január 5.) őrizte. Végakaratának megfelelően a rokonok az Erdélyi Múzeumban helyezték el őket.9

1. Boros Ignác Mikó Imrének (Budapest, 1867. október 17.)
Nagyméltóságú Gróf Mikó Imre
Minister Úr!
Az 1849. év válságos korszakában én Dámjánics János Tábornok mellé mint az aradi
vár helyettes parancsnoka rendeltettem; – az államkormányzás Dictatorságra való átváltoztatása alkalmával meghagyatott nékem, hogy utolsó esetben a rám bízottakat, ha meg
menthetők nem lennének, eltöröljem, hogy ellenségeink kezében mint diadal jegyek ne
juthassanak; ezen rendeletet lehetőségig telyesítém is; de megmaradott kezemnél a Magyarország függetlensége kimondása után használt „Magyar álladalmi pecsét” – noha a
lefolyt években voltam oly állásban, hogy ennek értéke nehány napig engem és családom
az éhezéstől megmentett volna, de az nem az én, hanem az ország tulajdona lévén, kötelességemnek ösmértem azt a legvégső kénszerültség esetében is – megőrizni, s mi után
azt meg is tartottam, bátorkodom a Nagyméltóságod kezeihez, további kegyes rendelkezése alá, ezennel átnyújtani.
Nagyméltóságod
legalázatosabb szolgája
Boros Ignácz
h. ezredes
Budapest 17d october 1867.

7
8
9

356

Zathureczky Károly levele Finály Henriknek (szövege a függelékben). Családneve írásmódjában a levélíró következetlen volt: többnyire a hagyományos th alakot, de ritkábban az egyszerű t változatot használta.
Az információt Egyed Ákosnak köszönöm. L. még Csutak Vilmos: Közösség és művelődés.
Válogatott írások. Egyed Ákos gondozásában. Buk. 1993. 209–210.
Szentgyörgyi György levele Finály Henriknek. Marosvásárhely, 1879. április 5. (szövege a függelékben). EMELt 57/1879.
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2. Dadai Elek az Erdélyi Múzeum-Egyletnek (Kolozsvár, 1869. július 26.)
Hogy az utókor és ezutáni nemzedék is láthassa az 1848 és 1849-béli honvéd csákók
alakját; saját honvéd főhadnagyi csákómat, – melyet a nehéz napokban, nagy szorongattatások között, mint egy dicső múlt ereklyéjét őriztem meg, – van szerencsém az Erdélyi
nemzeti muzeumnak ajándékozni.
Kolozsvárt 1869. Julius 26-án
Dadai Elek mpp
volt honvéd máriássi főhadnagy
a jelenbe telekkönyvi biztos

3. Dálnoki Incze József az EME Igazgató Választmányának (Angyalos, 1871.
június 11.)
Angyaloson 1871. Junius 11.kén.
Nagyon tisztelt Muzeumi Igazgatóság!
Én az erdélyi Muzeum számára ide mellékelve egy pecsétnyomót küldök ezen körirattal: Kézdi Vásárhelyi Hadbiroság; minek felvilágosítás nélkül nincsen jelentősége, de
felvilágosítással nagy becse van az 1848. és 1849.diki gyászos események történelmére;
mert ez által lehet tudni, hogy a császáriak által be nem hódoltatott Háromszéken az
Igazság minő úton s módon szolgáltatott ki az alatt, míg vitéz véreink annak határait a
szüntelen fenyegető bétörések ellen megvédték, ágyúk, lőpor, gyútacs, mintegy újbol
feltalálólag, kellő mértékben készülhetett a sereg számára, szóval mindenki feladatát
telyesíthette. Tehát lássuk
ezen pecsétnyomó keletkezését:
Maros Vásárhelynél császári altábornagy Gedeon József 1848. Nov. 5.kén a naszódi
alezredes Urbán seregén győzedelmes székely tábort megtámadván, tisztjeik részvétlensége miatt, kik hátfordításba elsők voltak, gyalázatoson széllel vervén, a székelyek haza
futottak, velek együtt sok menekültek, önkéntesek és Kossuth (rectius Mátyás) huszárok
Háromszékre vették magokot, mint biztosabb helyre; ez alatt a szomszéd megyék a császáriak által elboríttattak, Csíkszék is megadván magát a császáriaknak, Háromszék
egyedül állott, s nem hódolt, hanem az élet-halál harczot elfogadván, magát a védelemre
rögtön kellően szervezte, és azt mindvégig dicsőségesen telyesítette, ennek következtében
Sepsi Szent Györgyön bizottmányi gyűlés tartatván, az meghatározta, hogy a fegyvert
ki-ki csak életével teheti le, nem előbb; – az Igazság kiszolgáltatására, a katonai hatósággal egyetértve, minden addig volt Törvényszéket megszüntetve, Kézdi Vásárhelytt egy
vegyes Törvényszéket Hadbíróság nevezet alatt állitott fel, elnökéül én alolírt rendeltetvén, társbírák voltak: Varga Mihály, Szabó Dániel, Kovács Ábrahám Ügyvéd Urak mindnyájon Kézdi Vásárhelyiek, és Léczfalvi Bodor János táblabíró úr, ezeken kívül volt még
három írnok, ú.m. Kozma Lajos, Lázár József, és Miklos Zsigmond urak, azon feljogosítással rendeltettünk ki: – hogy hozandó ítéletünket telyesedésbe vehessük, felelősek lévén
eljárásunkról a nemzetnek számot adni, hová a következendő tárgyak jeleltettek tartozandóknak ú.m. minden katonai, és polgári kihágások, s elkövetett bűntények, birtokháborítások – hogy az anarchia lábra ne kapjon, mely némely helyeken már is kezdette vólt
fejét felütni – és tiszta adósságok.
Ezen Hadbíróság volt az, mely az elszigetelt Háromszéken a rendet és csendet 7 hónapokon keresztül erélyesen fenntartotta anélkül, hogy halálos ítéletet mondott volna; az
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igaz, hogy a pálczakimérésekben épen nem fösvénykedett, mit az akkori körülmények
megkívántak.
Ezen Hadbíróság előbb a Kézdi Vásárhelyi székely gyalog ezredi auditori kétfejű sasos pecsétnyomót használta, míg nem térparancsnok Vida Dani őrnagy úr a fennebbi
magyar köriratú pecsétnyomót csináltatta évszám nélkűl. – Azután a Hadbíróság minden ítéleteire s hivatalos levelezéseire csupán ezt használta egyedül mindaddig, mígnem
1849.ben Junius havában Háromszék is az akkori magyar Miniszterium által a magyarországi megyék mintájára szerveztetett. De
Ezen pecsétnyomónak használata azzal nem szűnt meg, mert én a magyar miniszterium által Kézdi Vásárhelyre hadbíró századosnak neveztetvén ki, azt használtam
mindaddig, míg a Muszka nagyerő Erdélyt béhódolta, mikor én fogságba esvén 7 évi
szenvedésem után megszabadulván, családomnál megtaláltam, és most az erdélyi Muzeum számára ajánlom fel, ide vele egy pecsétet nyomván, hogy láttassék itt is formája.
Mély tisztelettel lévén
Nagyon tisztelt Muzeumi Igazgatoságnak
alázatos szolgája
Dálnoki Incze József
Honvéd százados Hadbiró
[Baloldalt viaszpecsét, közepén Magyarország korona nélküli címere, a levélben írttól
kissé eltérő körirattal: A KÉZDI VÁSÁRHELLYI HADBIROSÁG.]

4. Zathureczky Károly Finály Henriknek (Nagyszeben, 1874. március 7.)
Nagyon tisztelt Titkár úr!
[…]
Én egy nehány kéréssel fordulok a nagyra becsült Titkár úrhoz, esedezem alkalmilag
válaszával megtisztelnie:
1-ső Testvérem Gedeon Bihar megyei birtokos lakássa Czélykén10 – a múlt nyáron
elhalván, nála volt letéve az 1858ik évben elhalt testvérem István huszár százados 1848–
1849-ben díszöltönye, még mint ’székely huszár főhadnagy’ 1846-ból – ezen öltöny áll
egy dísz mentéből, dísz mellényből, magyar nadrágból, pár csizmából, övből, tarsolyból,
táskából, a csokorra való forgóból – mivel a kardot 1850-ben elvették, így még egy nehány
tárgyat. Mi ezen öltönyt mind ereklyét őriztük, én a múlt év October havában láttam
utoljára, minden még a legjobb karban van – semmit nem sze[n]vedett – jól volt gondozva. Mivel Gédeon testvérem elhalván nője és mi szeretnők oda ajándékozni egy múzeumnak – De hogy hova, eztett kérem meg fejteni – Az öltöny szabássa, kiálittássa, merem
mondani talám már egész Erdélyben mostan egyetlen példány – így kár volna – mivel
más képpen is az egésznek értéke is van, csak úgy mind sok számtalan tárgy elpusztuljon.
Ha a Muzeum-egylet elfogadja, minden költség nélkül oda fogjuk szálitattni – és én arrol
testvérem özvegyét értessiteni fogom. A muzeum szabadon rendelkezhetik róla mind
tulajdonával – ha czélszerűbbnek látja, oda is adhassa az ipar múzeumnak – erre nézve
kérem becses tanátsát.
[…]
Itten után pótolom elhalt István testvéremről röviden életrajzát tájékozzásul. Ő is áldozatja 1848–1849-ik eseményeknek – mind székely huszár tiszt részvett az erdélyi csatákban, Bemtől vitézségeért az oroszok ellen érdem koszorút is nyert volt – 1849-ik Dé10 Magyarcséke, rom. Ceica.
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vánál Beke ezredes alatt capitulált az erdélyi sereg utolsó részével – onnan ide hozták
Szebenbe fogságba – itten 1850-ben elítélték kötél általli halálra – kegyelem utján 12 évi
vár fogságra Kufsteinba, a hol hat évet szenvedett, 1856-ban augustusban kegyelmet kapott – haza térvén 1858-ban Junius 18-ik szív betegségben elhalt – Ő is a haza egyik
mártirja volt.
Én tudom, a Titkár úr bokros teendői által el van foglalva, de még is meg kelle levelemmel hogy keressem – ujjbol kérem bocsásson meg háborgattássomért.
Magamat a nagyra tisztelt és becsült Titkár úrnak kegyébe ajánlva legjobb kívánataimmal,
maradok őszinte tisztelője
Zatureczky Károly százados a 31-ik sor ezredben
Nagy-Szeben Márczius 7ikén 1874-ben.

5. Szentgyörgyi György Finály Henriknek (Marosvásárhely, 1879. április 5.)
Az 1848–49. évi szabadságharczban volt honvéd huszárszázados rokonom,
szamosújvári Czecz István a ˙/. alatt csatolt gyászjelentés szerint folyó évi Január 5-én
elhalálozván, hagyatéka leltározása alkalmával, az ide ˙//. alá mellékelt bépecsételt felirat
nélküli doboz találtatott; feltörvén a pecsétek, a bellapon látható felirat szerént a néhai a
dobozban foglalt érmeket és szalagokat, úgyszintén több eredeti okmányait az erdélyi
magyar múzeumnak hagyományozta.
Midőn néhai rokonom e végakaratának eleget teendő
1.ször Egy, az 1848/49ik évi függetlenségi harcz emlékére vert érmet szalaggal
2szor Egy az olasz …
3szor Egy szalag nélküli olasz feliratos érmet
4szer Egy V.E. betűkkel s az olasz királyi koronával kivarrott jelvényt
5ször Több szalagot a mellékelt dobozban küldök, – egyúttal van szerencsém
6szor Egy, 1867. Junius 24-én kiállított magy. honvéd századosi igazolványt
7szer Egy 1866. Julius 16-án kelt s a magy. légio alakítására vonatkozó német szövegű
okmányt
8szor Egy 1860. évi october 28án s végre
9szer „1866. ápril 15-én kelt olasz szövegű okmányt – mindnyáját eredetiben – azon
kérésem kíséretében küldeni, hogy ezen tárgyakat az erdélyi múzeum részére elfogadni
szíveskedjék.
Melyek után vagyok a nsgs tanár úrnak
Marosvásárhelytt 1879. évi april hó 5én
alázatos szolgája
ügyvéd Szentgyörgyi György
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Adatok Orbán Balázs hiteles életrajzához
és tudományos munkásságához

O

rbán Balázs életéről, tudományos és politikai pályájáról számtalan tanulmány és
újságcikk jelent meg már életében, és még több a halála (1890) óta eltelt közel
120 évben.1 Ennek ellenére életrajzában több téves adat vert gyökeret, melyeket
már életében is ellenőrizetlenül vettek át és adtak tovább a szerzők. Ezek eredetét ma már
nehéz lenne megnyugtatóan tisztázni. Annak ellenére, hogy Lévai Lajos bebizonyította
már, hogy 1829-ben született, azután is – még rangos kiadványokban is – a hibás évszám
szerepelt. Lévai közli a lengyelfalvi római katolikus plébánia anyakönyvében az Orbán
Balázs születésének 1829. február 3-i (Balázs-nap) bejegyzését, melyet követ 1829. február 9-i keresztelője.2 Keresztszülei gróf Haller János és felesége Ugron Anna voltak. A bejegyzéseket Székely András plébános végezte. Bányai János 1940-ben, a halálának félévszázados évfordulóján szükségesnek látta újraközölni a fenti adatokat.3 A téves születési
adat már Orbán Balázs életében széles körben elterjedt, sőt ő maga is használta.
Ennél makacsabbnak bizonyultak a családja anyai ágára vagy életének egyes eseményeihez tapadó téves adatok. Még a legutóbb megjelent életrajza sem mentes a tévedésektől.4
Apja, Orbán János (1779–1871) leszerelt katonatiszt, földbirtokos, Orbán Pál és gróf
Dessewffy Klára gyermeke volt. A lengyelfalvi Orbán Udvarhelyszék előkelő, már a XVI.
századtól széki tisztségviselő családja volt. A családot Mária Terézia emelte bárói rangra
1744-ben.5 Katonatiszt apja, a napóleoni háborúk olaszországi hadjáratainak veteránja
„visszatért a polgári életbe, ahol sohasem tudott a némettel kibékülni s mindig a Magyarország függetlenítéséért buzgólkodó szabadelvűek táborában küzdött […] s mint királyi
hivatalos az országgyűléseken is huzamosabban időzvén, ilyenkor édesanyám a gazdát is
helyettesítette.”6
Anyja a „selmeci Knecktel János” bányatiszt, a török bányák főfelügyelője és a Naxos
szigeti „elsőrendű latin [olasz] családból eredő Foresti Mária” leánya, a konstantinápolyi
Foresti Eugénia. A Foresti családról írta: „hercegi eredetet szenvelgő naxosi latin családok közé tartozott a Foresti család is, melyből Knecktel nősült. […] mind katolikusok, s
ma is olaszul beszélnek, olasz eredetükre nagyon büszkék […] Knechtel nejének anyja a
francia eredetű Pilian családból származott […] Még most is képzeletem varázsvásznán
lebeg az a szép, tekintélyes alak, festői keleti mezének pompájában, akit nagyanyának
nevezheték, s aki ajándékaival, elkényeztető gyöngédségével, apró becézgetésével életem
ez első szakában annyi örömet okozott nékem. Gyémántos ékszereinek, sok aranyának
1
2
3
4
5
6

Budapesten, 1890. április 19-én halt meg, a Székelyudvarhelyhez tartozó Szejkefürdőn temették el. Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs temetései. Aetas 1993. 3. sz. 57–75.
Lévai Lajos: Poloniţa – Lengyelfalva monográfiája. Odorheiu 1935. 24–25.
Bányai János: Orbán Balázs születési éve? Székelység 1940. 3–5. sz. 19–20.
Für Lajos: Világjáró magyarok. 2. kiad. [Szentendre 2009.] 257–271.
Hermann Gusztáv Mihály: Orbán Elek posztumusz száműzetése. In: Uő: Az eltérített múlt.
Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Csíkszereda 2007. 183–233; Persián
Kálmán: A lengyelfalvi Orbán bárók. Kv. 1911.
Törökországról (Feledhetetlen jó anyám emlékének szentelve). In: Uő: Törökországról s különösen a nőkről. Bp. 1999. 13. Első megjelenési helye: Szabadság (Nagyvárad) 1884. jan. 26–
febr. 3.
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ragyogása most is felvillan előttem, mint egy tündérképnek mesés tüneménye, mint egy
szép dajkamese vonzó képlete. […] A mi bérceink, melyeket csak a régi dicsőség és régi
szenvedélyek emlékezete színez ki szépnek, s ezáltal lesz előttünk vonzókká, elválhatatlanokká: nem tudták pótolni a Bosphorus bűbájos elragadó képleteit; a mi csendes magányunk nem tudá feledtetni a világ zaját; a mi szárazföldünk egyhangúsága a tenger nagyszerű hullámvilágát; a mi elzárkózottságunk a világkereskedelem nagyszerű mozgalmát;
a mi döcögő kocsink a habokon simuló gályák sebes röptét.”7 A reformer Mahmud szultán „Magyarországról tizenkét képzett bányászt hívott meg Konstantinápolyba. Ezek vezetője a selmeci Knecktel János volt, ki minden német neve dacára (mint leveleiből és
jegyzeteiből meggyőződtem) egyike volt a leglelkesebb magyaroknak nemcsak érzelemre, hanem nemzetiségre nézve is.”8 Anyja halálakor (73 éves korában halt meg, temetése
1883. december 14-én történt a szejkefürdői családi kriptába) a Nemere és a Székely Nemzet háromszéki lapokban megjelent nekrológok szerzői tudnak arról, hogy édesanyja
„keleten született magyar atya- és olasz anyától”.9
Tévedés, hogy 1849 nyarán a Konstantinápolyban toborzott csapattal a Dunáig jutott
el. A „stambuli magyar légió, mely vezetőül engem választott meg”, lelkesedve haladt
Belgrád felé, de „amint Drinápolyba10 érkeztünk, Vinkler barátommal azonnal a kormányzóhoz siettünk, átadandók a neki szóló rendeletet. Nincs már erre szükség, mondá
leverten a galambősz férfi, nemrég vettem a fényes portától azon sürgönyt, hogy a magyar ügy elbukott, Görgei letette a fegyvert, Kossuth és menekülő társai Viddinben vannak.”11 Kossuth Lajossal csak később, a kis-ázsiai Kütahiában találkozott, és ez egész életét meghatározó élmény volt: „Szívem a találkozás percében úgy repesett, mintha ki akart
volna ugrani keblemből; lábaim remegtek, hogy alig tudtam előre vonszolni, fejem zúgott s szent félelem fogta el egész lényemet.”12
A Kossuth Lajost és emigráns társait a török birodalomból kimenekítő Mississippi
amerikai fregatton nem utazhatott el, habár „Kossuth mindent elkövetett, hogy velük
mehessek, maga kérte a fregát parancsnokát, hogy engem is vegyen fel a hajóra”.13 Az
osztrák követség egy olasz alkalmazottja figyelmeztette, hogy az elfogott Várady Józsefnél rá vonatkozóan is kompromittáló iratokat találtak, és már ki is adták az elfogatási
parancsot. „Én tisztában voltam a helyzettel, tudtam, hogy ha a Várady Jóskánál volt
irományok kézre kerültek, azok tökéletesen elégségesek arra, hogy felmagasztaljanak az
akasztófára, miként szegény Váradyval s a többi székely vértanúkkal tevék.”14 Sztambulból
Londonba menekült, a virágzó brit világbirodalom fővárosába, a nyugati kultúra pezsgő
központjába. Itt a pénztelen emigráns, akinek még a gróf Teleki Sándorral együtt bérelt
kis szobájának fűtése is megoldhatatlan gondot jelentett, az 1753-ban alapított British
Museum mindig kellemesen meleg olvasótermében talál menedéket. Egyre több időt
töltött itt, különösen miután felfedezte, hogy itt csaknem minden magyar vagy Magyarországon/ról megjelent könyvet megtalál. Érdemes hosszabban idézni 1882-ben írt viszszaemlékezéséből: „Londonba érkezésemnek első heteit kellemesen foglalta el e világvá7
8
9
10
11

Uo. 9, 12, 15.
Uo. 8–9.
Nemere 1883. dec. 20.; Székely Nemzet 1883. dec. 16.
Görög neve Adrianopolis, törökül Edirne.
Orbán Balázs: Külföldi életemből. III. Magyar légió és Világos rémhíre. Törökországról s különösen a nőkről. Bp. 1999. 110–111. Első megjelenés: Ellenzék (Kolozsvár) 1881. dec. 1–28.
12 Uo. IX. Kossuthtal való találkozásom. Kutahijai magyarok. 130.
13 Uo. XII. A kutahijai belzettek elutazása a Mississippin, az én visszamaradásom, Thököly sírjának felkeresése. 142.
14 Uo. XV. Menekülésem Konstantinápolyból. Párhuzam Irland és Magyarország közt. Utazás
Liverpoolig. 153.
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ros nevezetességeinek, nagyszerű kereskedelmi életének, zajos mozgalmainak szemlélete
és észlelete. Míg a jó idő tartott, folytonosan kirándulásokat tettem a roppant város minden részébe és közel környékére. Egy földabrosszal kezemben gyalog barangoltam be
annak minden zugát, de napok következtek, ködös, esős őszi és téli napok, s melyek Londonban még kiállhatatlanabbak, mint másutt, mert a nap sugaraitól hónapszámra elzárják a szegény halandót, s nemcsak szobájába börtönzik, hanem igen gyakran a nappalt
éjjellé változtatják át, s fényes délben lámpagyújtásra kényszerítik. Egy londoni ködös
nappalnál jóval világosabb a mi telünk holdvilágtalan éjjele is. Ez nemcsak a tüzelő, hanem a világító anyag fogyását is vonta maga után, ami az oly pénztelen emberekre, mint
minők mi valánk, kellemetlen befolyást gyakorolt, s gyakran kényszerített a hideg, (nappal is) sötét szobában való didergésre. Azaz kényszeríthetett volna, hogyha az én székely
élelmességem ki nem eszeli módját annak, hogy miként lehessen a téli ködös napokon is
Londonban kényelmesen, sőt hasznosan eltölteni az időt úgy, hogy sem a fűtés, sem a
nappali világítás pénzbe ne kerüljön. Én a British-Muzeum gyakori látogatói közé tartoztam. Nem régen térvén vissza keleti utazásomról, kedvtelve szemlélgettem és tanulmányoztam a görög, egyiptomi, föníciai, asszíriai építészet és szobrászat ide összehordott
műremekeit, melyek mintegy kiegészíték amaz országokban tett észleléseim hiányait.
[…] Ily szemle- és tanulmányutaim alkalmával be-betekintettem a British-Muzeum páratlanul nagyszerű könyvtárába is, hol a katalógusokban szemlélődvén, azon meggyőződésre jöttem, hogy a világ e legnagyobb könyvtárában minden kigondolható magyar
munka megvan, még olyan ritkább művek is, melyeket otthon is bajosan vagy éppen
nem lehetne megkapni. […] Én a magyar irodalom termékeit alig ismertem, mint tanulónak erre alig volt alkalmam és időm. Legfőlebb Jósika Miklós történelmi regényei, Petőfi, Bajza, Vörösmarty költeményei jutottak kezemhez. Keleten pedig – hova 16 éves
koromban sodortattam – magyar könyvekkel foglalkozni vajmi kevés alkalmam volt. A
British-Muzeum könyvtárában tehát egy egészen új világ tárult fel előttem, s én a kellemes hasznossal való paritásának elvénél fogva elhatároztam, hogy a téli évad folyama
alatt a British-Muzeum könyvtárának olvasótermében fogom eltölteni napjaimat, hogy
így honi munkák olvasása által egy kis magyar világkört teremtsek magamnak idegen
nép közepette, s egyszersmind a szálláson való fűtés és nappali világítás – nem igen telő
– költségeitől mentesítsem magamat.”15 Londonban szerencsés módon egészíthette ki ismereteit, mert a Székelyudvarhelyen elkezdett tanulmányait nem fejezhette be. Itt ismerkedett meg a tudományos kutatómunkával. A világ egyik legnagyobb könyvtárába véletlenszerűen bekerült Orbán Balázs megszerzett ismereteit hazatérte után hasznosította.
Orbán Balázs „világlátott” ember volt, és magyar anyanyelvén kívül német, török és
angol nyelven is beszélt, a latint is használta munkájában. Gondoljunk utazásaira a szultán birodalmában, angliai éveire, tengeren megtett utazásaira. Így természetes, hogy az
útleírás műfaját választotta az Utazás Keleten és A Székelyföld leírása munkáiban.16 Bölöni
Farkas Sándor – ugyanúgy, mint később Kossuth Lajos – döntő hatással volt szellemi
arculatára. Példaképe volt: „Ki az, kinek lelkébe Farkas szavai be ne oltották volna a hazafias lelkesültséget, a szabadság szerelmét? Én mint gyermek, mint serdülő fiatal olvastam azt el többször egymás után, csaknem könyv nélkül tudtam, s az öntudatos hazaszeretetet és a szabadság imádását e perctől fogva érzem keblemben fellángolni. Farkas Sándor munkája volt az én politikai hitvallásom kátéja.”17 Az Utazás Észak-Amerikában írá-

15 Orbán Balázs: Louis Blanc-kal való ismeretségem. Ellenzék 1882. dec. 13.
16 Orbán 1868.
17 Uo. III. 22–23.
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sakor Bölöni Farkas Sándor is az akkor nagyon népszerű útleírás műfaját választotta.
Ennek a XIX. század közepén már jelentős hagyományai voltak Erdélyben.18
Az utazás, az útleírás „divatja” új lendületet kapott a XVIII. század második felében a
felvilágosodás hatására és a következő század reformmozgalmai idején. „Egykori tudós
szerzők, katolikusok és protestánsok egyaránt, egyik sürgős feladatuknak tekintették,
hogy földrajzi, történeti, államismereti munkákban felmérjék, bemutassák a helyreállt
országot. Hiszen az majdnem két évszázaddal azután, hogy most úgy bukkant fel újra,
megviselten, összetörve, hogy jóformán újra fel kellett fedezni. De utóbb a történetírásnak is el kellett készítenie a múlt mérlegét, fel kellett mérnie az ország egykorú helyzetét,
meg az új kiindulási feltételeit, lehetőségeit.”19 Erdély, ahol nem okozott oly hatalmas
cezúrát a török megszállás, hasonló helyzetben volt. Tudományos felmérését Mária Terézia és II. József uralkodása alatt a központi hatalom is szorgalmazta és támogatta. Például így születhetett meg a birodalom ásványvizeinek első felmérése, amely nemzetközileg
is ismertté tette Erdély ásvány- és gyógyvizeit.20 Az abszolutizmus korszakában kezdődött az erdélyi szász tudományosság fellendülése is. A kortársak a növekvő számú tudományos dolgozatok ellenére sincsenek megelégedve a magyar nyelvű tudományosság
eredményeivel. Téglási Ercsei József írta: „Erdélynek a tudás vágyát kielégítő statisztikája,
geográfiája, históriája magyar nyelven még nem létezik.”21 Orbán Balázs is elégedetlen
volt a tudományok fejletlenségével, a statisztikai adatok megbízhatatlansága miatt az elnyomó rendszert hibáztatta: „Hazánkban a statistika a legfejletlenebb állapotban van, s a
népességi viszonyokra nézve nagyon zavaros és hiányos adatokkal bírunk, sőt azon beolvasztási politika, mely hazánkat századokon át marcangolta, fő törekvését oda irányozta,
hogy a magyar népesség számát kicsinyítse, s így akarta a világgal elhitetni, hogy széles
nagy Magyarországon alig van 4 millió néhány százezer magyar, midőn az újabb statistikai adatokból kiviláglik, hogy közel kétannyian vagyunk.”22
Az „utazás” alatt rendszerint távoli országokba tett utazásokat értünk, de a nyitott
szemmel utazók felfedezhették a hazai tájakat, embereket is. A haza felfedezése társadalmi igényt elégített ki. A Nemzeti Társalkodó élen járt a „kisebbik magyar haza”, Erdély
felfedezésében, hazai útleírások közlésében.23 Így kerültek kiadásra Téglási Ercsei József,
Székely Mózes, Ürögdi Nagy Ferenc, id. Zeyk János, Szentiváni Mihály, Jánosfalvi Sándor
István, Kővári László, Pataki Ferenc útijegyzetei. A korabeli lapokban szinte állandó rovat létezett az útleírások, honismertetők számára. Ürögdi Nagy Ferenc írta: „Fel kell keresni a haza embereit házi körükben, s a haza emberit ott, ahol találtatnak, szóval utazni
kell a hazában és külföldön is, s így a külföld kincsivel is gazdagítani, s építeni a haza sok
részben rongált épületét.”24 Az erdélyi honismertető irodalomban különleges jelentősége
volt az angol eredetű John Paget-nek, a Wesselényi Polixéniával kötött házassága révén
magyarrá lett Paget Jánosnak (1808–1892). Angolul és németül jelentette meg Erdélyt
18 Régi magyar utazók Európában 1532–1770. Szerk. Szamota István. Nagy-Becskerek 1892.
19 Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. Bp. 1990. 34.
20 Crantz Heinric Iohann (1722–1799): De aquis medicatis principatus Transsylvaniae. Wien
1773; Uő: Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie. Wien 1777. Erdélyi viszonylatban
Kibédi Mátyus István, Nyulas Ferenc, Gergelyffi András és Gyarmathi Sámuel orvosok végeztek ásványvízelemzést. Eredményeik önálló kiadványokban és a birodalmi fővárosban élő botanikus Crantz összefoglaló művében váltak ismertté.
21 Az utazás divatja. Útleírások, útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyről. Szerk. Egyed Ákos. Buk.
1973. 21.
22 Orbán 1868. I. 15.
23 Egyed Ákos újraközölte egy a Téka-sorozatban megjelent kötetben a legjelentősebb korabeli
erdélyi útleírásokat. Lásd a 21. jegyzetet.
24 Egyed Ákos: Előszó. In: Az utazás divatja. 15.
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ismertető könyvét.25 Az ismeretszerzés vágyától hajtott utazók mellé 1849-ben felsorakoznak a „kényszerutazók”, a politikai emigránsok. Orbán Balázs ilyen előzmények után
nem véletlenül választotta az útleírást főműve műfajául. Főműve, A Székelyföld leírása
tárháza a Székelyföldre vonatkozó tudományos, általa felfedezett és leírt ismereteknek.
Történelmi, néprajzi, földrajzi, geológiai, barlangtani és sok más téren a kutatások folytatója vagy elindítója volt.26 A Székelyföld leírásának nyelvezetét első ízben és mindeddig
egyedülállóan Szabó Levente elemezte.27
Tudományos munkája ismertetésekor elsősorban azt emelték ki a szerzők, hogy gyalog vagy szekéren bejárta a Székelyföld minden települését és nevezetes pontját, és a feltárt adatokat feljegyezte. Kortársai szerint jó gyalogló, de gyenge lovas volt. Útközben
nem rettent meg a viszontagságos, veszélyes utaktól. Az alsórákosi szoros bejárásáról
írta: „Ott csüngünk már a szédítő magasságban, elnyeléssel fenyegető örvények felett vonuló keskeny szikla párkányzaton, nincs ott egy karfa vagy csak bokor is, hová kapaszkodni lehetne, nincs más fogantyú, mint a gördülékeny gyülegsziklának kiálló, de könynyen is kiszakadható síkos kövecse, nincs ott több hely, mint ahová az egyik lábot lehet
tenni, míg a másik űrben csüng. Aztán ha még egyenes vonalban menne; de nem, hanem
a sziklafalnak szeszélyes alakzatát követve, most meredeken emelkedik a sziklagerincre,
majd leszáll egy-egy vihar által vésett repedésbe.”28 Terepen végzett kutatásai elsődleges
célpontjai a „székely ősvárak” és a műemlékek. „Ha Pécsi emlékét tárgyazó kutatásom
meddő volt, szerencsésebb valék régészeti tekintetben, mert Sz.-Erzsébet templomában
egy eddig senki által nem sejtett régi épületet fedeztem fel” – írta.29 A műemlékek leírásánál nem használta korábbi szerzők adatait; német műszavakat is használt, mint „átszelt
lóhereívű ajtaja (Platter Kleeblattbogen)”, vagy angol példára emlékezik: „a középen lévő

25 John Paget: Hungary and Transylvania. London 1839, 1849, 1850, 1855; Philadelphia 1850;
New York 1871; Lipcse 1842; Magyarország és Erdély. Bp. 1987.
26 Bányai János: Orbán Balázs, a Székelyföld közgazdasági kérdéseinek első adatgyűjtő munkása.
Kézirat a Haáz Rezső Múzeum tulajdonában; Uő: A geográfus Orbán Balázs. Földrajzi Közlemények 1940. 109–118; Benkő Samu: Orbán Balázs, a történetíró. In: Uő: A helyzettudat változásai. Buk. 1977. 305–311; Csinádi Gerő: A geográfus Orbán Balázs földrajzi munkássága és
érdemei. Debrecen 1968; Egyed Ákos: Keressük Orbán Balázs titkait. A Hét 1979. 443. sz.
9–11; Erdélyi Lajos: Orbán Balázs és az ördög kelepcéje. Új Élet 1971. 3. sz. 10–11; Orbán
Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Szerk. Erdélyi Lajos. Bp. 1993; Imreh István: A sokszínű Orbán Balázs. In: Orbán Balázs örökösei. Székelyudvarhely 1995. 70–77; Kádár Zsombor:
Székelyföldi erdészeti arcképcsarnok. Erdészettörténeti Közlemények XXXIV. Bp. 1998. 54–58;
Kerekes Árpád: A Székelyföld leírása c. könyv bányászati vonatkozásai. Kohászati Lapok. Bányászat 1990. 4. sz. 263–269; Kós Károly: Orbán Balázs, a néprajzkutató. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kv. 1957. 436–451; Uő: Orbán Balázs Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója. Aluta 1969. 339–351; Köpeczi Sebestyén József:
Orbán Balázs és a címerek. In: Ki volt Orbán Balázs? Székelykeresztúr 1929. 38–40; MiklósiSikes Csaba: Orbán Balázs fényképei a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében. In: Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839–1916. Székelyudvarhely 2001. 44–51; Nagy
Szabolcs: A Székelyföld Orbán Balázs szemével. A Székelyföld arculatának bemutatása Orbán
Balázs: A Székelyföld leírása című művének térinformatikai feldolgozásával. Kézirat. Bp. 2009.
http://lazarus.elte.hu/hun/digikonyv/szakdolg/nagy_szabolcs.pdf; Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs nemzetgazdasági eszméi. In: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Szerk.
Somai József. Kv. 2004. 49–70.
27 Szabó Levente: „Nálunk még nem halt ki a női szemérem, s a férfi hűség” Erdélyiség képzetek (és
regionális történetek) a 19. század közepén. http://adatbank.transindex.ro/vendeg/print.
php?k=&p=2237&a=&cl=k
28 Orbán 1868. I. 208.
29 Uo. 154.
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kockában, az ángol gótikában annyira kedvelt két lecsüngvény közt” egy feliratot látott a
dályai templomban.30
Adatközlőit csak rendkívüli esetekben nevesítette, mint például Gábor Áron segédtisztjét: „rohant szállására, hol midőn kézikönyveit nem találta, a feldúlt szoba padlatára
vetve magát, zokogva kiáltott fel: »Inkább tíz öntödét, mint könyveimet pusztították volna el« – ezt a szemtanú Nagy Sándortól hallám.”31 Vagy „Keresztúrnak mostan használt
pecsétjén a közepén kilencágú csillag van; körirata: »SZ. KERESZTUR VÁROSSA«. Öreg
emberek egy régibb pecsétjére is emlékeznek, melynek közepén korona volt K. V. betűkkel (Keresztúr város), de ezen régi pecsétje elveszett, s régibb okmányokon sem tudtam
nyomára akadni.”32
Háttérben maradt az, hogy a korábbi szakirodalom kiváló ismerője volt, amit bőségesen fel is használt könyveiben. A felhasznált irodalomról elsősorban lábjegyzetei adnak
tájékoztatást. Ezek használatát viszont megnehezíti, hogy rövidítéseket vagy csak utalásokat használ, ami összhangban volt kora gyakorlatával, tudományos igényeivel, követelményeivel.33
Tüzetesen kutatta Erdély levéltárait is. A helységek legkorábbi említését a „pápai
dézmák regestrumában” találta meg. „Ezen nevezetes regestrum, melynek oly sok érdekes adatot köszönhetünk, a vaticani levéltárban van Romában, de egy hiteles és teljes
másolata megvan Károly-Fehérvártt a püspöki (Battyányi) könyvtárban, NSV. 15, címe
ez: Regestrum saeculi 14, de decimis et aliis sportulis camrae Apticae spacio 6 annorum
incoleando ab anno 1332 usque ad annum 1337 inclusive collectis, a collectoribus
pontificiis Jacobo Berengarii et Raimondo de Bonofato, conscriptum ex archivo applico
vaticano transsumptum. Ezen regestrumban benn van az egész Székelyföld az akkori
Archidiaconatusok felosztása szerént. Udvarhelyszék a Thelegdi Archidiaconatus Erdenbach-(Erdőlak) kerületébe van beosztva. Ezen megbecsülhetetlen adattárt szolgáltató
regestrumot azért jelölöm itt, hol legelőbb használom, ekként részletezve, mert ezutáni
hivatkozásaimat csak is egyszerűen a pápai dézmák regestrumára fogom tenni” – írta.34
Felkutatta a gyulafehérvári és a kolozsmonostori káptalanoknak, a Gubernium levéltárának, az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményének székely vonatkozású okleveleit. Nagyon sok eredeti oklevelet talált a városok, községek, parókiák, nagyobb iskolák levéltáraiban is. Udvarhelyszék archívumáról írta: „A székely nemzeti levéltár még most is
Udvarhelytt van a szék levéltárába letéve; gyarló egy kis gyűjtemény, hol az 1627-iki
lustra s néhány más történeti beccsel alig bíró okmány van egy kis ládácskába berakva.”35
Használta a korábban megjelent forráskiadványokat is.36 Losteiner csíksomlyói ferences
atya kéziratáról jegyezte meg: „Ez a Losteiner, kit ezután gyakran fogok idézni, egy a
múlt században élt szerzetes volt, ki a somlyói zárda levéltárában kéziratban meglevő
igen érdekes ily című munkát irt: »Chronologia Topografico chronographica provincia
Transilvaniae et Siculiae descriptio, Leonardo Losteiner«, és egy más kisebb »Topografica«
címűt, mely az erdélyi kolostorok történetét tárgyazza. E munkákban igen sok érdekes
30
31
32
33

Uo. 178.
Uo. III. 176–177.
Uo. I. 23.
Pl. Benkő: Spec. Traniae Sed. Udv; Fejér cod. Dipl. IX. 4. 233; Lenk lexikon; Székely Mihály
„Székely nem. Cons.” című kiadványa 290. lap. stb.
34 Orbán 1868. I. 20.
35 Uo. 42.
36 Ezek között használta Fejér György monumentális kiadványát, gróf Kemény József oklevélmásolatait és Mike Sándor gyűjteményét, valamint: Erdélyi történelmi adatok. Szerk. Mikó
Imre. Kv. I. 1855, II. 1856, III. 1858, IV. 1862; a SzOkl első kötetét (Kv. 1872) és a szász
Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens (Wien 1857) első kötetét.
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van, s átdolgozattal megérdemelné, hogy közre adattassanak. Hogy mindkettő latin nyelven van írva, azt mondanom is felesleges.”37 Használta a „Peutingeri táblákat… Ez egy
Septimus Severus uralma alatt 201–211. K. u. készült katonai földabrosz, mely a római
katonai utakat, az azok vonalán eső táborhelyeket, coloniákat jelöli, s melynek egy példánya a bécsi cs. könyvtárban megvan.”38 Felhasználta az osztrák katonai térképeket, Bielz
térképét Erdély közigazgatási beosztásáról (1854), de nem említi a marosvásárhelyi
Knöpfler Vilmos doktor által 1856-ban kiadott első színezett geológiai-balneológiai térképet.
A székelyek hun eredetének bizonyítására39 felhasználta a középkori krónikákat.
Anonymus krónikájának és a Képes Krónikának Johann Georg Schwandtner osztrák történész, a császári könyvtár őre által kiadott40 szövegét használta, melyhez Bél Mátyás
készített jegyzeteket. A Képes Krónika latin és magyarra fordított szövege Szabó Károly
fordításában és kiadásában 1867-ben jelent meg. Ugyanő adta ki 1862-ben Kézai Simon
krónikáját is.41 Thuróczy Chronica Hungarorum című krónikája is szerepel jegyzeteiben.42
A székelység hun eredetét bizonyító elmélet harcos híve volt. A Székelyföld leírása
„Általános előismertetésében” fejtette ki – számára egyértelműen bizonyított – nézeteit,
amelyeket gazdag szakirodalommal támasztott alá.43 Meggyőződését majd az akadémiai
37 Orbán 1868. II. 15.
38 Uo. I. 195.
39 A modern történetírás álláspontjáról l. Hermann Gusztáv: A csíki Krónika és a székely „virtuális” múlt. In: Uő: Az eltérített múlt. Csíkszereda 2007. 73–182; Pál Judit: Erdély népeinek
eredetmítoszai: a székelyek hun eredetének mítosza. In: Jankovics József–Nyerges Judit
(szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001.
augusztus 6–10.) előadásai. II. Bp. 2004. 814–822. http://adatbank.transindex.ro/vendeg/
print.php?k=20&p=2572&a=&cl=k
40 Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. I–III. Vindobonae 1746–1748.
41 Gesta Hungarorum et Hunorum. Korábbi kiadásai: Bécs 1782; Buda 1782; Horányi Elek kiadása: M. Simonis de Kéza… Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo, nunc primum,
et ad fidem apographi Vindobonensis et Budensis Chronici, sparsis quibusdam notis et
variantibus lectionibus excitat… Viennae 1781; Stephan Ladislaus Endlicher kiadása: Rerum
Hungaricarum monumenta Arpadiana. Sangalli 1849.
42 Első kiadása: Augsburg 1488.
43 Benkő József: Imago inclitae in Transsilvania nationalis siculicae historico-politica. Cibinii et
Claudiopoli, 1791. (magyar nyelvű kiadása: Kolozsvár 1806.); Decretum latino-hungaricum.
Juris Consvetudinarii Inclyti Regni Hungariae et Transylvaniae. Az az Magyar, és Erdély országnak Törvény-Könyve. Verbőczi István által iratott 1514 esztendőben. [Hármaskönyv] Typis
Conventus Csikiensis, 1745; Engel Johann Christian: Danielis Cornides Vindiciae Anonymi
Belae Regis Notarii. Budae 1801; Uő: Geschichte des ungarischen Reichs und seiner Nebenländer.
I–IV. Halle 1797–1804. Allgemeine Welthistorie. XLIX. 1–4; Erdélyi Történeti Adatok. I–IV.
Szerk. Mikó Imre és Szabó Károly. Kolozsvár 1855–1862; Fejér György: Codex diplomaticus
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XLIII. Budae 1829–1844; Lisznaj Pál: Magyaroknak
Kronikája. Debrecini 1692. [OB az 1749. évi kiadást használta]; Istvánfi Miklós: Pannonii
Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Coloniae Agrippinae 1622, magyar nyelvű kiadása: Magyarország története 1490–1606. Istvánffy Miklóstól. Debrecen 1867–1871; Huszti András: Ó és újj Dácia az az Erdélynek régi és mostani állapotjáról való historia… Bécs 1791; Huszti
András: Vojvodae Transilvaniae. [Kézirat a Teleki-tékában és a Batthyány-könyvtárban];
Kállay Ferenc: Historiai értekezés a ’nemes székely nemzet’ eredetéről… Nagy Enyed 1829; Katona István: Historia critica regum Hungariae. I–XLII. Pest–Pozsony–Kassa–Buda 1779–1817;
Kovachich Márton György: Scriptores rerum Hungaricarum minores … Buda 1798; Kosa Zsigmond, berekeresztúri: De publica partium Transsilvanarum administratione civili atque militari apud waywodas, qui terras illas ultratransilvanas auspiciis regum Hungariae gubernabant.
Viennae 1816; Kővári László: Erdély építészeti emlékei. Kv. 1866; Schwandtner, Johann Georg:
Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini. I–III. Vindobonae 1746–1748; Székel
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székfoglaló beszédében összegzi.44 Annak ellenére, hogy a Csíki székely krónika minden
állítását elfogadja, ironikusan ír az ún. áldozópohárról. „E pohár már többször volt leírva, arról egész értekezések, tudományos vitatkozások jelentek meg; de […] a székely
nemzet áldozópohara eredetéről a székely krónikában mesés dolgokat találunk feljegyezve. […] Nem lehetetlen az is, hogy maguk a rabonbánok is, hogy a pohárnak nagyobb
tekintélyt szerezzenek, ahhoz ily classicus eredetet követelő regét kötöttek; hisz az ereklyék szentesítése körül nemcsak régen, hanem még most is számos ily ráfogásokkal találkozhatunk. S az áldozópohárnak Anacharsissal való összekötése nem járt nagyobb ámítással, mint Krisztus keresztfája, melyet már 15 század óta árulnak. […] A feliratra nézve
határozottan kimondom azt, hogy hamisítás, mégpedig nagyon ügyetlen, önmagát első
tekintetre eláruló hamisítás.”45
Témaválasztása szempontjából elődjének tekinthetjük Benkő Józsefet (1740–1814)46
az utolsó magyar tudóst, aki latin nyelven alkotott, Benkő Károlyt (1805–1863),47 akinek
szándékában állt a többi székely szék leírása is, a medgyesi szász orvost, Daniel Scheint
(1772–1835)48 vagy a kortárs Kőváry Lászlót (1819–1907),49 akik munkáit felhasználta.
Az erdélyi német nyelven publikáló szász tudósok írásaira is jelentős mértékben támaszkodott.50

44
45
46
47
48
49
50
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Estván: Chronica ez vilagnak yeles dolgairol. Cracco 1559; Székely Mihály (Killényi): A nemes
székely nemzetnek constitutióji, privilegiumai… Pest 1818. [benne a Csíki Székely Krónika első
kiadása]; Szabó Benő: Az erdélyi szászok. Győr 1867; Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I–XII. Pest 1852.
A székelyek származásáról és intézményeiről. Bp. 1888. Értekezések a történeti tudományok
köréből. XIII. 9.
Orbán 1868. II. 59.
Transsilvania sive magnus Transsilvaniae principatus. I–II. Vindobonae 1778; Milkovia, sive
antiqui episcopatus Milkoviensis. 1781; Imago inclitae in Transsilvania nationalis siculicae
historico-politica. Cibinii 1791 (magyar kiadása: Kv. 1806); Transsilvania specialis (kézirat).
Csík Gyergyó és Kászon leírások két t. i. átalános és részletes osztályokban. Kv. 1853; Marosszék
ismertetése. Kv. 1868–1869.
Das Land und Folk der Szekler in Siebenbürgen in physischer, politischer, statistischer und
geschichtlicher Hinsicht. Pest 1833.
Székelyhonról. Kv. 1842; Erdélyország statistikája. Kv. 1847; Erdély építészeti emlékei. Kv. 1866.
Bielz, E. A.: Handbuch der Landeskunde Siebenbürgenns eine physikalisch-statistichtopografische Beschreinbuch dieses Landes. Hermannstadt 1857; Fichtel, Johann Ehrenreich:
Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. 1780; Uő: Mineralogische Aufsätze. Wien
1794; Hauer, Franz–Stache, Guido: Geologie Siebenbürgens. Wien 1863; Lenk, Ignaz: Siebenbürgens geographisch-, topographisch-, statistisch-, hydrographisch- und orographisches Lexikon. I–IV. Wien 1839; Marienburg, Lucas Joseph: Geographie des Grosfürstenthums Siebenbürgen. I–II. Hermannstadt 1813. A természetrajzi írások mellett felhasználta a szász krónikákat és történelmi kiadványokat is.
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1. A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. –
Buk.: Tudományos és Enciklopédiai Könyvkiadó, 1975. – 303.
Ismertetések, bírálatok:
Csetri Elek: Átfogó parasztságtörténet felé. = Utunk. 31(1976). 30:2.
Dankanits Ádám: A parasztság alkonya. = A Hét. 6(1975). 33:8.
Garda Dezső: Jobbágyfelszabadítás Erdélyben. [Egyed Ákos: A parasztság Erdélyben a századfordulón; Háromszék 1848–1849]. = Hargita. 14(1981). 143. (3596.):2.
Körösi István: Forradalmi hagyományainkat idézi. = Fáklya. 30(1975). 197:2.
Murádin Jenő: Gazdaságtörténetünk nagykorúsága felé. = Igazság. 36(1975). 194:2.
Szőcs István: A történelem – belülről. = Előre. 29(1975). 8739:2.
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2. Háromszék 1848–1849. – Buk.: Kriterion, 1978. – 264, 15 mell.
Ismertetések, bírálatok:
Cserey Zoltán, ifj.: Haladó történelmi hagyományaink ápolása. = Megyei Tükör. 11(1978). 2074:2–
3.
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263 p. Ára 12 lej: Könyvszemle. = Könyvtár. (1978). 4:30.
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Ismertetések, bírálatok:
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4. 14.
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Balogh Tibor: „Ne légy fölösleges!” : A Multiplex Media – DUP kiadásában, ifj. Barta János előszavával jelent meg Egyed Ákos Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije című tanulmánya. = Debrecen. TÁJOLÓ. 2(2006). 8:17.
Kristó Tibor: Könyvbemutató a Mikó-várban: „Hagyatéka nem kerülhető meg”. [A Csíki Székely
Múzeum kápolnájában mutatták be Egyed Ákos történész Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije című könyvét.]= Hargita Népe. 18(2006). 18(2006). 45. (4546.):3.
Nagy Róbert: Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. = Korunk. 3(2006). (17). 10:39–
46.
Nagy Zsuzsanna: Erdély Széchenyije: Bemutatták Egyed Ákos könyvét. = Polgári Élet. 3(2004).
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Ördög I. Béla: Könyv az erdélyi Széchenyiről. = Szabadság. 18(2006). 17:2.
Sipos Gábor: Politika, vasút, történetírás. = Helikon. 17(2006). 4(451):4–5.

371

EME

Zepeczaner Jen

14. A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. – Csíkszereda: PallasAkadémia Könyvkiadó, 2006. – 322. – (Bibliotheca Transsylvanica, 52).
Ismertetések, bírálatok:
Borbély László: Történelemkönyv székelyeknek. = Hargita Népe. 19(2007). 20(4824):3.
Cseke Gábor: Mondani könnyű. Rendelésre? [Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig]. = Csíki Lapok. (2007). márc.
Domokos Péter: Évszázados székely fennmaradás. = Új Magyar Szó. 3 (2007). 47.(361):6.
Kabdebó Tamás: A székelyekről. = Tiszatáj. 62(2008). 4:106–107.
Máthé Dénes: Egyed Ákos: A székelyek rövid története 1918-ig. = Keresztény Magvető. 113(2007).
2:226.
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1–2:120–121.
Ráduly Zoltán: Kegyetlen, szép magyar sors. Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. = Korunk. 18(2007). 6:117.
Sylvester Lajos: A székelység története: sikertörténet. = http://www.gondola.hu/cikk.
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– 252.
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45. Despre mişcarea muncitorească din Transilvania între anii 1880–1890. = Studii.
Revista de Ist. 10(1957). 4:33–56.

375

EME

Zepeczaner Jen
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554. Brassai Sámuel és gróf Mikó Imre levélváltása 1857-ben az EME ügyében. = Szabadság. 20(2008). 271:3.

555. Gróf Mikó Imre, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítója. = Hitel. 21(2008). 9:
58–70.

556. Összefogás a Székelyföldért a 19. század második felében. A Székely Művelődési és
Közgazdasági Egyesület megalakulása és céljai (1875–1880). In: Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára. – Kv.–Mv.: EMKE–Mentor, 2008. – 124–
132.

557. Székely határőrök a magyarországi hadszíntéren 1848-ban. [Szerzők:] Csikány Tamás, Demeter Lajos, Egyed Ákos, Kedves Gyula, Urbán Aladár. – Bp.: Timp Kiadó, 2008.
– 272. – (Timp – Militaria sorozat).

558. Zur Gründung des Siebenbürgischen Museum-Vereins aus dem Briefwechsel des
Grafen Imre Mikó mit dem Joseph Bedeus von Scharberg und Andrei Şaguna. =
Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 31/102(2008). 112–118.
2009

559. A filoxéravész Szilágy megyében és következményei a szőlőkultúrában. = Hepehupa. (2009). 2:1–3.
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560. A filoxéravész és következményei Arad-Hegyalján. In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerkesztette: Orosz István és Papp Klára. – Debrecen: A Debreceni Egyetem
Történelmi Intézete Kiadása, 2009. – 317–325. – (Speculum Historiae Debreceniense 2.
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai).

561. A székely politikai identitás változásai 1790 és 1845 között. In: Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2–3. – Debrecen: Az Erdély-történeti Alapítvány kiadványa, 2009. – 21–29. – (Erdély-történeti könyvek 8.)
562. A székelyek eredetéről és megtelepedéséről (részletek). = Bécsi Posta. A Bornemisza
Péter Társaság kulturális értesítője. 4(2009). 31:2,4. Ua.: Transsylvania. Erdélyi Tájékoztató. (2008). 1. sz.

563. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeinek története. = Művelődés. 62(2009).
11:3–5.

564. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileuma. = Nyelvünk és Kultúránk. 39(2009).
156:22–24.

565. Csutak Vilmos történetírása és kapcsolatai az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel. In:
Emlékkönyv a Székely Mikó Kollégium 150 éves jubileumára. – Sepsiszentgyörgy, 2009.
– 103–113.

566. Der Verlust der Freiheitsrechte der Szekler Nation – die Voraussetzungen für die
bürgerliche Umstaltung im Jahr 1848. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Von der
privilegierten Sondergemeinde zur ethnischen Gruppe. Hrsg.: Harald Roth. – Köln,
Weimar: Böhlau Verlag, 2009. – 227–235. – (Siebenbürgisches Archiv).

567. Gábor Áron – közös örökségünk. In: Emlékkönyv a Szentegyházi Iskola 10 éves
fennállásának ünnepségére.

568. Gróf Mikó Imre (1805–1876). Egyed Ákos 2009 novemberében tölti 80. életévét. A
szerkesztőség e tanulmányrészlet közlésével köszönti a jeles történészt, a Korunk több
évtizede közeli munkatársát. = Korunk. 3(2009). XX/11:69–77.

569. Gróf Mikó Imre. In: Hivatás és tudomány: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízásából szerkesztette: Kovács
Kiss Gyöngy. – Kv.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2009. – 367–398.

570. Gróf Mikó Imre és a nemzetiségi kérdés. Vázlat. = Magyar Kisebbség. 14(2009).
1–2(51–52):50–63.

571. Mire emlékezünk Nyergestetőn. = Szabadság. 21(2009). 182:8.
572. Magyar szellemi örökségünk. 150 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület. = A Magyar
Tudományos Akadémia hivatalos honlapja. http://www.mta.hu

573. Örmény származású kereskedők a kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségében (1851–1900). = Erdélyi Örmény Gyökerek. 13(2009). 20:22.
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574. Történelem tanulságokkal. = Napkút – Napkút Online kulturális folyóirat. HUNINFO hírszolgálat. 2009. okt.3.

Szerkesztett munkák, előszók, utószók
1970

575. A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomból (1848–1914). (Válogatta,
a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította Egyed Ákos). – Buk.: Kriterion Kiadó,
1970. – 162. 2. kiadás. – Buk.–Kv., 2001. – 168. – (Téka-sorozat).
Ismertetések, bírálatok:
Cseke Péter: Ismerjük-e önmagunkat? = Falvak Dolgozó Népe. (1970). 42. 1219:4.
Csorba Csaba: Tallózás a régi faluirodalomban, 1849–1914. = Tiszatáj. (1971)/5.
Hervay Gizella: A megindult falu: Kriterion könyvkiadó. Téka 1970. Válogatta, bevezető tanulmánnyal ellátta Egyed Ákos. = Ifjúmunkás. (1970). júl. 23.
Gaal György: Könyvek: [A megindult falu. Egyed Ákos tallózása a régi erdélyi faluirodalomban
(1849–1914). ] = Előre. 25(1971). 7205:2.
Jordáky Lajos: A megindult falu. = Igazság. 31(1970). 190:7.
Kovách Géza: A megindult falu. = Megyei Tükör. (1970). szept. 15.
Kovách Géza: Hol a faluszociográfia? = Vörös Zászló. (1970).
Miklós István: A megindult falu. = Utunk. (1970). 27:2.
Nagy Benedek: A megindult falu. = Hargita. (1970). júl.23.

1973

576. Az utazás divatja. Útleírások, úti jegyzetek az 1848 előtti Erdélyről. Válogatta, a
bevezetőt és a jegyzeteket írta Egyed Ákos. – Buk.: Kriterion, 1973. –203.– (Téka).
Ismertetések, bírálatok:
Bodó Barna: Az utazás divatja. (Téka sorozat, kriterion, 1973.). = Megyei Tükör. 7(1974). 1215:7.
Kiss András: Az utazás divatja. = Igazság. (1974).: febr. 9. Ua.: In: Kiss András: Források és értelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1994. – 287–288.

1986

577. Jakab Elek: Tanulmányok. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket
összeállította Egyed Ákos. – Buk.: Kriterion, 1986. – 264. – (Téka).
1993

578. Csutak Vilmos: Közösség és művelődés: válogatott írások: Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával. – Buk.: Kriterion, 1993. – 292, [8] ill. – Műjegyzék: 255–
258. – Rezumat în limbă română. – Deutschsprachige Zusammenfassung.
Ismertetések, bírálatok:
Vofkori Mária: A szükséges fegyelem és a szükséges szabadság. Csutak Vilmos: Közösség és művelődés: válogatott írások: Egyed Ákos gondozásában és bev. tanulmányával. – Buk.: Kriterion,
1993. 290 p., [8] t. = Erdélyi Múzeum. 56(1994). 3–4:103–104.
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579. Csutak Vilmos élete és munkássága. In: Csutak Vilmos: Közösség és művelődés:
válogatott írások: Egyed Ákos gondozásában és bev. tanulmányával. – Buk.: Kriterion,
1993. – 5–104.
1996

580. Mikó István: Vár állott, most kőhalom. Emlékképek, gondolatok az erdélyi magyar
földbirtokosok életéről. Előszó: Egyed Ákos. – Kv.: Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület, 1996. – 3–4.

581. Népfőiskola Erdélyben. Felelős kiadó Egyed Ákos. Előszó: Egyed Ákos. – Kv.: Kiadta a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, 1996. – 9.
1998

582. Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848–49. Ajánlás: Egyed Ákos. –
Barót, 1998. – 7.

583. Történelmünk a Duna-medencében. Tanulmányok. Szerk.: Jakó Zsigmond és Egyed
Ákos. Előszó: Egyed Ákos. – Kv.–Temesvár: Kiadta a Romániai Magyar Népfőiskolai
Társaság; EMKE; Ormos Zsigmond Közművelődési Társaság, 1998. – 5.
1999

584. Szilágysági magyarok. Előszó: Egyed Ákos. – Bukarest–Kv.: Kriterion. – 1999. –
700.
2001

585. A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 1848–1914. (Bevezetővel
és jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos). – 2. kiadás. – Buk.–Kolozsvár, 2001. – 179. (Tékasorozat).

586. A székelység története a 17–19. században : tanulmányok. Vál., összeáll. Egyed Ákos
és Magyari András. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2001. – 361,[3] p – (Bibliotheca
Transsylvanica). [Társszerző].

587. Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Előszó: Egyed Ákos. – Kv.:
Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 2001. – 7–10.

588. Az 1848. évi agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés – ahogy a résztvevők látták. In: A
székelység története a 17–19. században. Szerkesztette: Egyed Ákos, Magyari András. –
Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2001. – 364.

589. Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13–14-én rendezett konferencia előadásai. [Az
előszót írta Egyed Ákos]. Szerkesztette: Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor,
Wolf Rudolf. – Kv.: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 2001. – 5–6.
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590. Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937). Centenárium. Előszó: Egyed Ákos.
– Kv.: EMKE – Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, 2001. – 3–4.
2002

591. Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély. Előszó: Egyed Ákos. – Bp. –
2002. – 5–6.
2003

592. Benkő Levente: Székely golgota. Haláltábor Földváron. 1944–1945. Előszó: Egyed
Ákos. – Sepsiszentgyörgy: Kiadja a H-Press kft., Háromszék lap- és könyvkiadó vállalat,
2003. –5–6. – (Kaláka Könyvek).

593. Debreczeni Márton emlékezete. Előszó: Egyed Ákos. – Kolozsvár. – 2003. – 114–
115. – (ETF 242.)

594. Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál-Antal Sándor et al. Beköszöntő: Egyed Ákos. – Kv.: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003. –
5–6.

595. Köszöntő a bánffyhunyadi gyülekezethez. Bánffyhunyad. Köszöntőt mond: Egyed
Ákos. = Kalotaszeg. 14(2003). szept.–okt.
2004

596. Váradi Péter Pál; Lőwey Lilla: Erdély. Kalotaszeg. – Képes Krónika. Lektorálta és az
előszót írta. Egyed Ákos. – Veszprém: PáterPál Kiadó, 2004. – 5.
2005

597. A Gaál Mózes Közművelődési Egyesület emlékkönyve alakulásának 15. évfordulója
alkalmából. Köszöntő: Egyed Ákos. – Barót: Gaál Mózes Közművelődési Egyesület, 2005.
– 10–12.
2007

598. Kovács Mária: A kolozsvári „Lucian Blaga” központi Egyetemi Könyvtár 19. századi
magyar nyelvű kéziratainak katalógusa. Előszó: Egyed Ákos. Kötet 1: Történelmi és földrajzi kéziratok. – Kv.: Argonaut Kiadó, 2007. – 5–6.
2009

599. A székelyek eredetéről és megtelepedéséről. (Részletek). = Bécsi Posta. 4(2009).
6(31):2,4–5.

600. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményei. Szerkesztette: Sipos Gábor. Előszó:
Egyed Ákos. – Kv.: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. – 7–10.
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601. Hivatás és Tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei.
Előszó: Egyed Ákos. – Kv.: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. – 7–8.

Recenziók
1971

602. Egy csokor művelődéstörténeti tanulmány: Benkő Samu újabb könyve. = Igazság.
32(1971). 253:6.

603. Kovászna megye. [Kovászna megye. Szerkesztették: Bálint Gyula, Csíki László,
Gajzágó Márton et al. Sepsiszentgyörgy, 1969. 278 l.]. = Falvak Dolgozó Népe. 4(1971).
31(1260):4.

604. Táncsics Mihály: Életpályám. [Dacia, 1971]. = Utunk. 26(1971). 43(1199):2.
1972

605. Deák Farkas naplója. [Deák Farkas: Fogságom története. Buk.: Kriterion, 1972.]. =
Igazság. 33(1972). 246:5.

606. Erdélyi jobbágyok panaszlevelei. [A leveleket válogatta, bevezető tanulmánnyal és
jegyzetekkel ellátta Kovách Géza. – Buk.: Kriterion, 1971.]. = Falvak Dolgozó Népe.
(1972). 15.(1296.):11.

607. Történelem és irodalom. [Benkő Samu: Sorsformáló értelem]. = Falvak Dolgozó
Népe. (1972). 31.(1312.):10.
1974

608. A rendtartó székely falu. [Imreh István könyvéről]. = Megyei Tükör. 7(1974).
1173:6.
1976

609. A Bölcső és környéke történész szemmel. [Tamási Áron: A bölcső és környéke.
Szerk.: Dávid Gyula. – Kriterion, 1976.]. = Utunk. 31(1976). 38(1455):2.

610. Hol marad a forráskritika? = A Hét. 7(1976). 7:9.
611. Történelem eseményekben. = Utunk. 31(1976). 28.(1445):1,3.
612. Vasile Goldiş és a nemzeti kérdés. [Vasile Goldis: A nemzetiségi kérdésről. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976]. = Utunk. 31(1976). 50.(1467):1–2.
1978

613. Művelődéstörténetírásunk útjai. = Korunk. 37(1978). 3:196–204.
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1980

614. Korszerű gazdaság- és társadalomtörténet. [Imreh István: Erdélyi hétköznapok]. =
Utunk. 35(1980). 13.(1639):1–2.

615. Történelem az alapoknál. [Csetri Elek és Imreh István: Erdély változó társadalma
1767–1821. Kriterion, 1980]. = A Hét. 11(1980). 12:11.
1981

616. Élet és történelem. [Beke György könyvéről]. = Igaz Szó. (1981). 8:158–162.
1982

617. Történelem és társadalom. = Utunk. 27(1982). 28:1,3.
1983

618. Székely oklevéltár. = Utunk. 38(1983). 25.(1808):1–2.
619. Wesselényi István kuruc kori naplója. = Korunk. 42(1983). 11:912–914.
1984

620. Adattár és forrásmű. [Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár IV. kötetéről].
= Utunk. 39(1984).42(1877.):1,4.

621. Önéletírás és kortörténet. [Tolnai Lajos: A sötét világ. Dacia, 1984]. = Utunk.
39(1984).51.(1886.):1–2.
1985

622. Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor. Buc., 1984. = Cărţi noi în ştiinţe istorice. Referate
şi recenzii. (1985). 2:36–38.

623. Kőrösi Csoma Sándor. [Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor. Kriterion Könyvkiadó,
Buk., 1984.]. = Művelődés. 38(1985). 4:39.
1990

624. A székely autonómia 1931-ben. (Paál Árpád Székely autonómia-tervezete). = Korunk. (1990). 6:766–767.
1992

625. Könyv és kenyér. [Cseke Péter: Könyv és kenyér. Dacia. Kolozsvár, 1991.]. = Helikon. (1992). 8:2.
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1993

626. Kászonszék egy évszázada. [Imreh István, Pataki József: Kászonszéki Krónika. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, 1992. 370 l.]. = Helikon. 4(1993). 18/148:1,
4–5.
1994

627. Két értékes könyv Bocskai Istvánról. [Benda Kálmán: Bocskai István; Bocskai István: Levelek]. = Református Család. Új folyam. (1994). 1:4.
1995

628. A szlovák kérdés a dualizmus korában. [Szarka László könyvéről]. = Honismeret.
23(1995). 6:101–103.

629. Ígéretes könyvsorozat. [Miskolczy Ambrus által szerkesztett Encyclopaedia
Transilvanica könyvsorozatról]. = Helikon. 6(1995). 2/184:22.

630. Összegező könyv az erdélyi református népoktatás múltjáról. [Sebestyén Kálmán:
Erdély református népoktatása 1790–1848. – Bp., 1995.] = Confessio. 24(1997). 3:123–
125.
1996

631. A török világ hagyatéka Magyarországon. [Rácz István: A török világ hagyatéka
Magyarországon. – Debrecen, 1996.] = Helikon. 7(1996). 15/201:2–3.
632. Az erdélyi román iskolaalapítás nagy korszaka. [Simion Retegan könyvéről]. = Klio.
(1996). 2:78:80.
1997

633. Hatalomváltás és magyar közoktatás Erdélyben. [Balogh Júlia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás 1918–1928.]. = Helikon. 8(1997). 8:2.

634. Összegező könyv az erdélyi református népoktatás múltjáról. [Sebestyén Kálmán
könyvéről]. = Confessio. (1997). 3:123–125.

635. Az erdélyi románok 1848–1849-i forradalma. [Revoluţia românilor din Transilvania 1848–1849: Gelu Neamţu: – Cluj-Napoca, 1996.] = Klio. 6(1997). 1 sz. 99–105.
1999

636. Jelenben élő múlt. Gondolatok Imreh István falutörténeti kutatásairól. = Korunk.
10(1999). 4:101–103.
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2000

637. A bukovinai székely-magyar népcsoport születéséről és kálváriájáról (1–2.). [Elhangzott Szekszárdon a Székelyek a Duna mentén – Tanulmányok a bukovinai székelyekől
c. tudományos értekezleten, 2000. augusztus 19-én. Foki Ibolya, Solymár Imre és Szőcs
Zoltán: Források a bukovinai székelyekről. – Szekszárd: Babits Kiadó, 2000. – 360 old c.
könyvről]. = Szabadság. 12(2000). 198:2; 199:2.

638. Gazdaság- és művelődéstörténet. [Csetri Elek: Együtt Európában. Debrecen, 2000].
= A Hét. (2000). 42:10.
2001

639. A magyar parlamentarizmus története 1848-tól az első világháborúig. [Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Politikusok és intézmények. Bp.,
2001. 245 lap.] = Erdélyi Múzeum. 63(2001). 3–4:162–164.

640. A Székely Oklevéltár beszédes adatai. = A Hét. 31(2001). 17:9.
641. Amit Szilágynagyfaluról tudni kell. = Szabadság. 13(2001). 28:2.
642. Egy nélkülözhetetlen forráskiadványról. [Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki,
hadügyi és nemzetőri iratai. Kötet: 1–2. A dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár. – Bp., 1999, 1700 lap.] = Erdélyi Múzeum. 43(2001).
1–2:173–174.

643. Wesselényi Miklós – más megközelítésben. Veress Dániel: Férfi bú és történeti
gyász: Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, eszmevilágához. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000. 212 old. = Helikon. 12(2001). 3(327):6–7. Ua.: Romániai Magyar Szó. (2003).
nov.15–16.; Bihari Napló, (2003).
2004

644. A régi székely közigazgatás. Pál-Antal Sándor: Székely önkormányzat-történet. Marosvásárhely 2002. 787 lap. = Erdélyi Múzeum. 66(2004). 3–4:166–168.

645. Könyv egy kolozsvári öreg házról. Gaál György: Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári
Rhédey-palota. = Korunk. (2004). 11:129–131.

646. Székelyföld történeti-kulturális régió. = Magyar Tudomány. 49(2004). 12:1446–
1448. Ua.: Hargita Népe. (2004). dec. 10.

Beszélgetések, interjúk
1973

647. Történetírás – anyagi alapokon (avagy a gazdaságtörténész elégtétele). [Kérdez:
Murádin Jenő]. = Igazság. 34(1973). 177:I.
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1975

648. A művelődéstörténet forrásai: Ankét a Kriterion fehér-sorozatáról. = Korunk.
34(1975). 6:450–454.

649. A paraszti életforma-váltás tanulságai. [Kérdez: Cseke Péter]. = Falvak Dolgozó
Népe. 31(1975). 33:4.
1979

650. A szülőföld vonzásában: beszélgetés Egyed Ákossal: múltismeretről, szembenézésről, testvériség-építésről. [Kérdez: Beke György]. = A Hét. 10(1979). 31:3,11.
1980

651. Megszólaló századok: Temesvári beszélgetés történelemkutatásunk problémáiról.
[Kérdez: Pászka Imre]. = A Hét. 11(1980). jún.27:9.
1983

652. Jelenbe vetülő múlt. [Kérdez: Veress Gerzson]. = Brassói Lapok. 15(1983). 40:4.
1985

653. Meg kell szólaltatnunk a tanúkat. [Kérdez: Czegő Zoltán]. = A Hét. 16(1985). 25:8.
1989

654. 5 perc = 5 kérdés Egyed Ákoshoz. [Kérdezett: Krajnik Nagy Károly]. = Brassói Lapok. (1989). 21(1989). 49:4.
1990

655. Haza kell találni. [Kérdez: Medve Imola]. = Magyar Hírlap. (1990). jan. 13.
656. Kommunismin aika historiaa Suurempi syy kaunaar. [Kérdez: Visa Vilkman]. =
Savon Sanomat. (1990). 122. sz.
1991

657. A civilizációtörténetről és falutipológiáról. In: Harangszó a mélyből: beszélgetések
romániai magyar értelmiségiekkel. Szerkesztette: Páll Árpád. – Bp.: Magvető, 1991. –
134–140.

658. Béketörekvések 1848–1849-ben. Lejegyezte: Bardócz Sándor. = Szabadság. 3(1991).
62:3.

659. Erdély Széchenyije. [Kérdez: Bardócz Sándor]. = Szabadság. 3(1991). 51: márc. 15.
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1992

660. A cenzúra megszűnt, a félelem még nem. Egyed Ákos történésszel beszélget Beke
György. = Mérték. 1(1992). 10:3.

661. A történésznek mindig a tudomány a fontos. [Kérdez: Rostás Zoltán]. = A Hét.
23(1992). szept. 3.

662. Romániában szelektív módon kezelik 1848–49 tényét: „Kossuth neve itt azt jelenti:
legyilkoltak negyvenezer románt”. [Kérdez: Lengyel András György]. = Magyar Hírlap.
(1992). okt. 6.
1994

663. A székelység a magyarság védőpajzsa volt. [Kérdez: Vitéz Ferenc]. = Hajdú-Bihari
Napló. 2(1994). 91:6.
1995

664. Múltról, jelenről, lehetséges jövőről. „… kívánatos lehet – átmenetileg – néhány
magas képzettségű értelmiségi bevonása a politikai élet fórumaiba.” Egyed Ákos és Balázs Sándor beszélgetése 1–2. = A Hét. 26(1995). jún.9 :3–4; jún.16: 3–4.

665. Polgárosodás Erdélyben. Megőrzött kiváltságok. [Kérdez: Szakál Gyula]. = Magyar
Nemzet. (1995). szept. 11:8.
1996

666. Egy sokat vitatott kérdésről. [Kérdez: Nagy Ernő]. = Nagykároly és Vidéke. 3(1996).
27:3.

667. Intenţii de înţelegere și împăcare în 1848–49. Convorbiri cu istoricul Egyed Ákos.
Interlocutor: Nagy Ernő. = Dialog Interetnic. (Cluj-Napoca). (1996). mart. 20:1.

668. Történelem a politikában. [Kérdez: Gazda Árpád]. = Erdélyi Napló. 691(1996). máj.
29.
1998

669. A hétköznapok története más, mint a forradalomé. [Kérdez: Tánczos Vilmos]. =
Székelyföld. 2(1998). márc.: 53–70.

670. A miénk helyére bevonul egy másik történelem. [Kérdez: Aniszi Kálmán]. = Napi
Magyarország. (1998). ápr. 25.: 16.

671. Az erdélyi magyarság története. [Kérdez: Aniszi Kálmán]. = Kapu. (1998). 5:58–
60.
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1999

672. Nem jött el, de már nálunk is kopogtat a másság tisztelete. [Kérdez: Gazda Árpád].
= Krónika hétvégi melléklete: Szempont. (1999). dec. 24.

673. Pályája csúcsán múltunk egyik kutatója. [Kérdez: Ördög I. Béla]. = Szabadság.
11(1999). 298:6.
2000

674. Kolozsvár 1000 éve. [Kérdez: Csomafáy Ferenc]. = Romániai Magyar Szó. (Buk.).
(2000). okt. 31.

675. „Számomra a szülőföld egyfajta laboratórium szerepét töltötte be”. [Kérdez: Pelylach
István]. = Aetas. (2000). 3:157–163.
2002

676. A modern erdélyi akadémiáért. [Kérdez: Metz A. Márton]. = Krónika. 2(2002). 240:
dec. 14–15.

677. Az erdélyi tudományosság múltja, jelene és jövője. [Kérdez: Köllő Katalin]. = Szabadság. 14(2002). 158: 6.

678. Kolozsvári beszélgetés Egyed Ákos történésszel, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. A szerkesztő-riporter Gózon Ákos. 2002. október 6. Készítette: GY &K Stúdió.
17 sokszorosított old. A/4-es

679. Nagy űrt töltene ki. [Kérdez: Aniszi Kálmán]. In: Magyar sorskérdések Erdélyben:
Tanúságtevők. 2. köt. – Bp.: Kairosz Kiadó, [2002]. – 129–138.
2003

680. „Egy kis népnek a kis hibák is nagy bajokat okozhatnak”. Interjú dr. Egyed Ákossal,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. [Kérdez: Balla Tünde]. = Romániai Magyar
Szó. (2003). 4662–4663:3.
681. Elvszerűségre van szükség; nem egyszeri alkalom a mostani. = Krónika. 5(2003).
szept.19.
2004

682. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Interjú Egyed Ákossal, az Erdélyi MúzeumEgyesület elnökével. Kérdez: Köllő Katalin. = Szabadság. 16(2004). 264:10.

683. A negyvennyolcas kardtól a történelem-katedráig: Emberközelben dr. Egyes Ákos
történész, akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke. Lejegyezte: Tiboldi Zoltán. = Székely Hírmondó. (2004). 40:6.
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684. Árral szemben. Aniszi Kálmán beszélgetése Egyed Ákossal. = Hitel. 17(2004). 3:82–
89.

685. „… kívánatos lehet – átmenetileg – néhány magas képzettségű értelmiségi bevonása a politikai élet fórumaiba”. In: Balázs Sándor: A politika peremén. Tizenkét beszélgetés
kolozsvári magyar értelmiségiekkel. – Kv.: Komp-Press–Korunk Baráti Társaság, 2004.
– 6–21.

686. „Lehet, mert kell”. Aniszi Kálmán beszélgetése Egyed Ákos akadémikussal, az 1859ben alapított Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. = Confessio. (Bp.). (2004). 1: Ua.: =
Szabadság. 16(2004). 264:10.

687. „Majd megírom a magam 1848-át”. Kérdezett: Orbán Kinga. = Hargita Népe.
16(2004). 210/4181:5.
2005

688. Vándorlás és népességfogyás: interjúk a magyarok Magyarországra vándorlásáról.
Szerk. és a bevezető tanulmányt írta: Tóth-Pál Péter. [interjúadók Balla Bálint… Egyed
Ákos et al.] Kérdez Turai Tünde. – Bp., Lucidus Kiadó, 2005. – (Kisebbségkutatási Könyvek). – 45–50.
2006

689. Jussát követeli az EME: Az RMDSZ segítségét kéri javai visszaszolgálttásához az
Erdélyi Múzeum-Egyesület. [Kérdez: Benkő Levente.]= Krónika. 8(2006). 57:4.
2007

690. Azt üzenem az erdővidékieknek, gondolkodjunk együtt a jövőn! Interjú dr. Egyed
Ákos történésszel, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának erdővidéki védnökével.
= 2007. aug. 17–20. http://www.vilagtalalkozo.ro

691. „Egy nagyon szép történelem, amely tele van eredetiséggel”. Novák Károly-István
beszélgetése Egyed Ákos történésszel. = Örökségünk. 1(2007). 1:18–19.

692. Hit és tudomány. Október 6-a alkalmából Egyed Ákos Kolozsvárott élő történésszel,
az 1848-as forradalom és Erdély történetének kutatójával beszélget a szerkesztő, Gózon
Ákos. In: Magyar Katolikus Rádió. Szent István Akadémia. http://www:katolikusradio.
hu

693. Székely történelem mítoszok nélkül. Beszélgetés Egyed Ákos professzorral, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. [Kérdezett: Borbély László]. = Hargita Népe. 19(2007).
9.(4813.):5.
694. Tanulságos székely történelem: Beszélgetés Egyed Ákos történésszel. [Kérdezett:
Oláh-Gál Elvira]. = Csíki Hírlap. 2(2007). 19:1,6.
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2009

695. „… az elkezdett tudományos munkát folyamatosan vállalni kell” [Kérdezett: Kovács
Kiss Gyöngy]. = Korunk. 3(2009). XX/11:63–68.

696. Beszélgetés a 80 éves Egyed Ákos történésszel, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökével. Bodosi tarisznyával az Akadémiára. [Kérdez: Benkő Levente]. = Helikon. 20(2009).
23. 541:2–4.

697. Összegyűjteni, rendszerezni és megőrizni az erdélyi magyar történelmi örökséget:
Beszélgetés Egyed Ákos akadémikussal, az EME elnökével. [Kérdez: Ferencz Zsolt]. =
Szabadság. 21(2009). 246:4.

698. Erdővidéki faluból Erdély ormaira. (A nyolcvanéves Egyed Ákos akadémikus vall
életéről). Lejegyezte: Benkő Levente. Rész: 1–4. = Háromszék, független napilap. Sepsiszentgyörgy. 1: (2010). febr. 25.; 2: febr. 27.; 3: márc. 6.; 4: márc. 13.; 5: márc. 20.

Búcsúbeszédek, megemlékezések
1997

699. Megemlékezés: Gyurka László (1928–1997). = Erdélyi Múzeum. 59(1997).
3–4:392.
2003

700. Búcsú Imreh Istvántól. = Helikon. 14(2003). 4/376: febr. 25.
701. Búcsú Tonk Sándortól. = Erdélyi Múzeum. 65(2003). 3–4:106–107.
702. Gyászbeszéd Imreh István ravatalánál. = Erdélyi Múzeum. 65(2003). 1–2:208–209.
703. Gyászbeszéd Mócsy László ravatalánál. = Erdélyi Múzeum. 65(2003). 1–2:207–
208.

704. Egyed Ákos Biharfélegyházán a Jakó Zsigmond-emléktábla avatásán mondott beszéde. = Erdélyi Múzeum. 71(2009). 3–4:178–181.

705. Csetri Elek emlékére. = Szabadság. 22(2010). 20:2.

Egyesületi közlemények
2002

706. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 2002. március 2. = Erdélyi Múzeum. 64(2002):3–4:171–181.
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707. Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
között. = Erdélyi Múzeum. 64(2002). 3–4:182–183.
2003

708. Egyed Ákos elnöki megnyitója az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2003. március 29-i
közgyűlésén. = Erdélyi Múzeum. 65(2003). 1–2:224–228.
2004

709. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben – 2003. november 21–22. = Erdélyi Múzeum. 66(2004). 1–2:98–103.

710. Egyed Ákos elnöki jelentése a 2003. évről. = Erdélyi Múzeum. 66(2004). 1–2:103–
107.

711. Elnöki jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2003. évi munkájáról. = Erdélyi Múzeum. 66(2004). 1–2:103–107.
2006

712. Egyed Ákos megnyitóbeszéde a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának Kolozsvárt rendezett ülésén. = Erdélyi Múzeum. 67(2006). 1–2:138–142.

713. Egyed Ákos elnöki megnyitóbeszéde az EME 2006. március 11-i közgyűlésén. =
Erdélyi Múzeum. 67(2006). 1–2:143–146.
2007

714. Egyed Ákos elnök megnyitóbeszéde. Közgyűlés 2007. = Erdélyi Múzeum. 69(2007).
1–2:151–153.
2008

715. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című konferencia megnyitóbeszéde. = Erdélyi Múzeum. 70(2008). 1–2: 137–140.

716. Elnöki megnyitó az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2008. évi közgyűlésén. Erdélyi Múzeum. = 70(2008). 1–2:143–146.
2009

717. Egyed Ákos elnöki megnyitóbeszéde az EME 2009. évi közgyűlésén. Erdélyi Múzeum. = 71(2009). 1–2:141–143.

718. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című konferencia megnyitóbeszéde. = Erdélyi Múzeum. 71(2009). 1–2:130–131.

422

EME

Egyed Ákos nyomtatásban megjelent írásai

Egyed Ákosról szóló irodalom
1978

719. Enciclopedia istoriografiei româneşti. Coord.: Ştefan Ştefănescu. – Buc.: Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 137.
1981

720. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. Főszerkesztő: Balogh Edgár. 1. Kötet: A–F. – Buk.: Kriterion Könyvkiadó, 1981. – 436–438.
1992

721. Ki Kicsoda 1992: Magyar és nemzetközi Ki Kicsoda 1992: Több mint 12 000 kortársunk életrajza. – Bp.: Biográf, 1992. – 238.
1996

722. Ki kicsoda 1996: Magyar és nemzetközi Ki kicsoda 1996: Több mint 14000 kortársunk életrajza. Bp.: Biográf, 1996. – 262.
1997

723. Romániai magyar Ki Kicsoda 1997. Igazgató-főszerkesztő: Stanik István. – Nagyvárad: RMDSZ-Scripta Kiadó, 1997. – 161–162.
1998

724. Magyar Nagylexikon. Kötet: 1–19. Akadémiai konzultatív szerkesztőbizottság: Elnök: Glatz Ferenc. – Bp.: Magyar Nagylexikon Kiadó, 1993–2004. – Kötet: 3: Ed–Fe.
1998. – 52.
1999

725. Lászlóffy Aladár: Egyed Ákos hetven éves. = Korunk. 3(1999). 11:88.
726. (M.L): Egyed Ákost köszöntötték: születésnap a Múzeumban. = Háromszék. (1999).
2827:1. Mózes László

727. Ördög I. Béla: Fél szemmel jövőnket fürkészve: Pályája csúcsán múltunk egyik kutatója. = Szabadság. 11(1999). 298:6.

728. Cserey Zoltán: Laudáció. [az 1999-es év „A kultúra szabadságáért” díj odaítélése dr.
Egyed Ákos akadémikusnak]. Sepsiszentgyörgy. 3 sokszorosított lap

729. Ki kicsoda 2000: magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza. Főszerkesztő. Hermann Péter. Kötet 1: – Bp.: Greger-Biográf, 1999. –
430.
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2000

730. Erdélyi magyar Ki Kicsoda. Felelős vezető Stanik István. – Nagyvárad: A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség és a Scripta Kiadó közös kiadványa, 2000. – 184.

731. Modzelewski, Karol: Egyed Ákos műveinek bibliográfiája . The bibliography of te
works of Ákos Egyed. = Aetas. 2000. 3:132–141.
732. Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerkesztő: Péter László. Kötet 1–3., javított, bővitett
kiadás. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2000. – Kötet 1: A–Gy. – 527.
2001

733. A szólásszabadság rehabilitálása. Szatmárnémetiben osztották ki az idei Bocskaidíjakat. Az idei Bocskai-díjat elsőként dr. Egyed Ákos történész vehette át. = Krónika.
3(2001). sz: 5.
2002

734. Dávid Gyula: Egyed Ákos. In: Erdély kövei. Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi
történészek. – Stockholm: Erdélyi Könyv Egylet, 2002. – 283–294.
2003

735. Egyed Ákos: In: A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai. Kötet 1–3. Szerzők:
Markó László, Burucs Kornélia, Balogh Margit, Hay Diana. Főszerkesztő: Glatz Ferenc.
– Bp.: MTA – Társadalomkutató Központ – Tudománytár, 2003. Kötet 1: A–H. – 286–
287.

736. Ki kicsoda? : Biográf Ki Kicsoda 2004. Kortársaink életrajzi lexikona. Főszerkesztő:
Hermann Péter. – Bp.: Poligráf Kiadó, 2003. Köt 1: A–K: – 421.
2004

737. Érzem eleink mondanivalóját. [Egyed Ákos 75. születésnapjára szervezett találkozó
a Székely Nemzeti Múzeumban.] = Háromszék. (2004). 4334: 1,3.
2005

738. Bokor Katalin: Egyed Ákos, a ’48 legalaposabb ismerője, hetvenöt éves: A XIX. század Erdélyéről alkotott képet. = Székely Hírmondó. (2005). 12 xerox

739. Dr. Egyed Ákos történész, akadémikus laudációja. Dr. Egyed Ákosnak ajánlotta fel
az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezete a Petri Mór-emlékdíjat 2006 tavaszán, mely alkalommal Fejér László mondott laudációt. = Hepehupa. 4(2005). 3:4.
2007

740. Egyed Ákos Kemény Zsigmond-díjas lett. = Szabadság. 19(2007). 11:2.
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741. Fornade, Dan: Personalităţi clujene (1800–2007): dicţionar ilustrat. – Cluj-Napoca:
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. –198–199.
2008

742. Havelka Ferenc: Egyed Ákos hazalátogatott. = Székely Hírmondó. (2008). okt. 21.
743. Havelka Ferenc: Honvédkard a padláson. = Székely Hírmondó. (2008). márc. 11.
2009

744. 150 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 80 éves dr. Egyed Ákos akadémikus, EME
elnök. = Közlap. 3(2009). 11:3.

745. Benkő Levente: Egyed Ákos Erdővidék Kultúrájáért-díjat kapott. = Krónika.
11(2009). 224:8. Ua.: Székely Újság. 2009. nov. 27.

746. Dr. Egyed Ákos. = Bécsi Posta. Új sorozat. 4(2009). 6(31): 3.
747. Egyed Ákos köszöntése. Nyolcvanéves az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, dr.
Egyed Ákos. = Csernátoni Füzetek. (2009). 48:1–3.

748. Pál Judit: „Számomra a szülőfalu egyfajta laboratórium szerepét töltötte be”: Egyed
Ákos történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az EME elnöke nyolcvanéves. = Szabadság. 21(2009). 273:4.

749. Pomogáts Béla: Magyar irodalom Erdélyben (1945–1968). IV. Irodalmi dokumentumok. Egyed Ákos. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2009. – 186–189.
2010

750. Ö[rdög] I. B[éla]: Székely sajátosságok 1848 forgatagában. = Szabadság. 22(2010).
80:2.
Összeállította Újvári Mária
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Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke

AMN
Bp.
Buc.
Buk.
CDTrans

CorpStat I.

Egyed 1998.
EM
EOE
ET
ETA
ETF
HK
ItK
JakabKvár
JakabOkl
Kiss 1994.
KmJkv
Kv.
MHHD
MHHS
MOL
MTAKKt
Mv.
Nagy Iván
Orbán 1868.
OSZKKt
RMNY
ROLKmIg
ROLKovIg
ROLHarIg
Sz

Acta Musei Napocensis, Kv.
Budapest
Bucureşti
Bukarest
Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I–III. 1023–1300, 1301–1339, 1340–1359. Közzéteszi Jakó
Zsigmond. Bp. 1997–2008.
A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Szerk.
Kolosvári Sándor–Óvári Kelemen. I. Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. Bp. 1885.
Egyed Ákos: Erdély 1848–1849. I–II. Csíkszereda 1998–1999.
Erdélyi Múzeum, Kv.
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. (Monumenta comitialia regni Transsylvaniae. 1540–1699). Kiad. Szilágyi Sándor. Bp. 1883.
Erdély története. I–III. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp. 1986.
Erdélyi Történeti Adatok, Kv.
Erdélyi Tudományos Füzetek, Kv.
Hadtörténeti Közlemények, Bp.
Irodalomtörténeti Közlemények, Bp.

Jakab Elek: Kolozsvár története. I–III. Buda–Bp. 1870–1888.
Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Buda 1870.
Kiss András: Források és értelmezések. Buk. 1994.
A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). Szerk. Jakó
Zsigmond. I–II. Bp. 1990.
Kolozsvár
Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria. Magyar Történelmi
Emlékek. Első osztály: Okmánytárak.
Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. Magyar Történelmi Emlékek. Második osztály: Írók.
Magyar Országos Levéltár, Bp.
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár
Marosvásárhely
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. I–XII. Pest 1857–1865.
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi
s népismei szempontból. I–VI. Bp. 1868–1873.
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár
Régi magyarországi nyomtatványok. I–III. 1473–1655. Szerk. Borsa
Gedeon et alii. Bp. 1971–2000.
A Román Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, Kv.
A Román Országos Levéltár Kovászna megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy
A Román Országos Levéltár Hargita megyei Igazgatósága, Csíkszereda
Századok, Bp.

427

EME

Zepeczaner Jen

SzOkl

Székely Oklevéltár. I–VIII. Kiad. Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Sámuel. Kv.–Bp. 1872–1934.
SzOklÚj
Székely Oklevéltár. Új sorozat. I–VI. Kiad. Demény Lajos, Pataki József,
Tüdős S. Kinga. Bp.–Buk.–Kv. 1983–2000.
SzT
Erdélyi magyar szótörténeti tár. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. I–XIII. Buk.–Bp.–Kv. 1976–2009.
Trócsányi 1980. Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690. Bp. 1980.
TTár
Történelmi Tár, Bp.
Ub
Urkundenbuch für Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Hrsg.
Gustav Gündisch, Herta Gündisch, Konrad G. Gündisch, Gernot
Nussbächer. V–VII. Buk. 1975–1991.

428

EME

Tartalom

Tartalom

Egyed Ákos nyolcvanéves ....................................................................................................... 7
Ifj. Barta János
Mezőgazdasági irodalmunk társadalomszemlélete a XVII–XVIII. században ............... 11
Báthory Lajos
Gazdasági élet és iparfejlesztés a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara
hatósági kerületén (1868–1900) ............................................................................................ 17
Benk Samu
Hruscsov Londonban és a fekete Pobeda autó Kolozsváron ............................................. 23
Coroi Artur
A karatnai református anyaegyházközség megalakulása 1744-ben .................................. 27
Cserey Zoltán
Háromszék részvétele az osztrák–török háborúban (1788–1791) .................................... 35
Csetri Elek
Csendes Zoltán (1924–1959) ..............................................................................................47
Csikány Tamás
„Heydte a futásban utolérhetetlen volt” ............................................................................... 53
Csorba László
Az erdélyi reneszánsz főpap esete a magyar kommunista hírszerzéssel .......................... 59
Csucsuja István
A magánerdők okszerű gazdálkodásának kibontakozása Erdélyben a XIX. század
második felében ....................................................................................................................... 69
Dávid Gyula
A Dobai-memorandumtól a szamosfalvi sínekig. Szabédi László a magyar
forradalom után ....................................................................................................................... 75
Egyed Emese
Ideál vagy utópia? Kovachichék Planuma (1814)................................................................ 85
Egyed Péter
Az erdélyi magyar filozófia egykor és ma ............................................................................. 91
Gaal György
Gyulai Pál és Kolozsvár........................................................................................................... 95
Garda Dezs
Az 1581. évi gyergyószentmiklósi falutörvény .................................................................. 107
Gebei Sándor
II. Rákóczi Ferenc és az Erdélyi Fejedelemség................................................................... 113
Gergely András
Az 1849. évi erdélyi (első) orosz intervenció a porosz diplomácia tükrében ................ 123

429

EME

Zepeczaner Jen

Hermann Gusztáv Mihály
Egy politikai diskurzus a XIX. század kezdetéről .............................................................. 129
Hermann Róbert
Kővári László kiadatlan haditudósítói jelentései 1849-ből............................................... 135
Horn Ildikó
Báthory Kristóf uralmi rendszere ........................................................................................ 143
Jakó Klára
„…csak induljunk tractában”. Diplomáciai írásbeliség és protokoll
az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolataiban ....................................................................... 149
Jeney-Tóth Annamária
Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha Bethlen Gábor erdélyi udvarában ............... 155
Kiss András
Mátyás király Kolozsvár részére kibocsátott okleveleinek szerepe a város
továbbfejlődésében ................................................................................................................ 163
Kovács András
A sepsiszentgyörgyi vártemplom reneszánsz ajtókeretéről.............................................. 171
W. Kovács András
Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben ........................................................................... 177
Kovács Kiss Gyöngy
Kolozsvári szőlők és borok a fejedelemség korában ......................................................... 189
Miskolczy Ambrus
Kazinczy és Széchenyi ........................................................................................................... 199
Camil Mureanu
Câteva date despre episcopul de Oradea Ignatie Darabant.............................................. 205
Oborni Teréz
A végek őrzői – adalék a kézdiszéki Bereck oppidum kora újkori történetéhez ........... 209
Orosz István
Történelmi tudat és nemzeti identitás ................................................................................ 215
Pál-Antal Sándor
Népességi viszonyok Háromszéken a XVIII. század elején ............................................. 227
Pál Judit
Az identitás változásai: az 1848-as forradalom és a szamosújvári örmények ................ 237
Pap Ferenc
A méz, a viasz és a faggyú a kolozsvári árukivitelben (1599–1637) ............................... 249
Papp Klára
Jósika János és az 1825. évi pozsonyi országgyűlés ........................................................... 259
Simion Retegan
Strategii matrimoniale în societatea rurală românească din Transilvania la mijlocul
secolului al XIX-lea ............................................................................................................... 269
Róth András Lajos
Az erdélyi gyümölcstermesztésért....................................................................................... 277
430

EME

Tartalom

Rüsz-Fogarasi Enik
A fejedelemség kori Marosvásárhely öröklési mechanizmusai ....................................... 285
Sas Péter
Kelemen Lajos és Máthé János kapcsolata levelezésük tükrében .................................... 291
Sipos Gábor
Rozsnyai Dávid török deák válópere .................................................................................. 301
Sófalvi András
Firtos történetei ..................................................................................................................... 307
Tüds S. Kinga
Egy székely lófő karrierje: kézdiszentléleki Mátyus alias Mátis János
székely főkapitány .................................................................................................................. 315
Vekov Károly
A Kossuth-kultusz és Kolozsvár .......................................................................................... 325
Veliky János
A politikai viták szemantikai hálója a reformkor második évtizedében ........................ 335
Velkey Ferenc
A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte ................... 343
Vincze Zoltán
„Hogy az utókor és ezutáni nemzedék is láthassa…” 1848–1849-es ereklyék
adománylevelei ...................................................................................................................... 353
Zepeczáner Jen
Adatok Orbán Balázs hiteles életrajzához és tudományos munkásságához .................. 361
Egyed Ákos nyomtatásban megjelent írásai (Újvári Mária)......................................... 369
Rövidítések jegyzéke ............................................................................................................. 427

431

EME

EME

EME

