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Előszó
"A Dunántúl településtörténete" című konferenciasorozat fő 

szervezője, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Történelmi 
Szakbizottságának Településtörténeti Munkabizottsága két konfe
rencia lebonyolítását tervezte megbízatásának 1986--1990-es i- 
dőszakára. A korábbi évek időrendi sorozata után most újabb 
szempontból, lényegében nagyságrendi tekintetből készült az or
szágrész településeinek történeti vizsgálatára. így 1987. októ
ber 19--21-én Veszprémben lezajlott a VII. dunántúli település- 
történeti konferencia, melynek tárgya a falvak és a szórványjel- 
legű települések településtörténeti jellemzőinek elemzése volt, 
míg a téma folytatását a mezővárosok és a városiasodás kérdéskö
rével foglalkozó következő konferencia jelenti majd. Az eredeti 
elképzelés időközben módosult, ugyanis a dél-dunántúli szerve
zőerők buzgalmából sor került az 1989 őszi szekszárdi konferen
cia megszervezésére. A települések kapcsolatrendszerét boncol
gató tanácskozás az először tervezett két konferencia gondolat- 
menetét megszakítja ugyan, de ki is egészíti.

Ez a könyv a VII. dunántúli településtörténeti konferencián 
elhangzott előadások, pontosabban: a leadott kéziratok anyagát 
tartalmazza. A konferencián elhangzottak mind mennyiségben, 
mind mélységben jól megfeleltek az immár csaknem két évtizedes 
múltra visszatekintő sorozat hagyományainak. Bármely tudományos 
tanácskozás értékét az utókor mérheti le igazán, a történetie
két talán még inkább. Nekem sem feladatom a '87-es Veszprém 
konferencia eredményeinek megítélése. Tiszteletet érdemlőnek 
tartom viszont azt a tényt, hogy a fellépők közül számosán min
den különösebb intézményes támogatás, intézeti háttér nélkül 
végzik munkájukat -- sokszor évtizedek óta --, a mai nehezebb 
élet- és így munkafeltételek közepette is.

Hogy mit jelent az ország számára az őt alkotó települések 
történetének megismerése, a lakott helyek morfológiáját , a 
bennük élő emberek társadalmi létének különböző síkjain kifej
tett tevékenységét jellemző vektorok értékelése -- mind a tör
téneti tanulságok levonása, mind a jövő értelmes építése szem
pontjából világos. Tudjuk és ma már bátran mondhatjuk is, hogy 
gazdasági-társadalmi reformjainknak és nemzeti megújulásunknak 
a tények objektív feltárásában következetes és a közérdek szol
gálatában elkötelezett értelmiségi a záloga. Ez a megállapítás 
a társadalmi lét bonyolult mozgásformáit elemző történeti ku
tatókra is igaz, akiknek sorában nagy nevű hivatásos kutatóra, 
áldozatos amatőrre, valamint a más tudományterületek felé élő 
hidat jelentő szakemberre egyaránt szükség van.

A történelemről beszélve, köz helyszámba megy a régi latin 
mondás: "A történelem az élet tanítómestere." Legyen szabad ezt 
egy másik klasszikus intelemmel megtoldanom: "Sine ira et stu
dio." Valóban, csak harag és részrehajlás nélkül nyúljon toll
hoz, aki történeti munkába fog. 1988 májusa után súlyos példák
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merültek fel hazánk legújabbkori történetének szférájában el
követett torzításokra. Pedig téveszteni, akár szándék nélkül, 
már a források kiválasztásával lehet -- s ki tudja, a közel
múlt nyilvánvalóságait elfedni vagy megmásítani vajon nagyobb 
vétek-e, mint egy falu vagy akármely emberközösség egyébként 
csak forrásokból megismerhető múltját tévesen bemutatni?! A- 
mint hitelességet és felelősséget követelünk a közélet szerep
lőitől, ugyanezt várjuk továbbra is mindnyájan a történészektől, 
a nemzet, az országrész, a legkisebb település történetének, ku
tatóitól is. Bízva, hogy a fentieknek e kötet mindenben megfe
lel, kiadványunkat a szíves olvasóközönség figyelmébe ajánlom.

Dr. Molnár Attila
Veszrém Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 

Művelődési Osztályának osztályvezetője
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A-Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 198.

FELD ISTVÁN
A DUNÁNTÚL VÁRÉPÍTÉSZETÉNEK KORSZAKAI /X— XVII. század/

Talán alig van a történelem tárgyi emlékeivel foglalkozó tu
dományterületek között még egy olyan, melyet annyira meghatá
roztak kezdetei, mint a középkori és a török hódoltság kori 
várépítészetünk kutatását. A romantika korának romkultusza, a 
hősi nemzeti múlt iránti felfokozott érdeklődése és számos tör
téneti jelenség historizálása máig élő hatásaként a várakat 
tárgyaló irodalomban feltűnően gyakoriak a mondai eredetű és 
sokszor minden tudományos alapot nélkülöző adatok és vélekedé
sek —  legyen szó akár egy-egy terület vagy részletkérdés vizs
gálatáról, akár kisebb-nagyobb összefoglalásokról. Emellett a 
XIX. század végétől fellendülő kutatás alig vállalkozott a for
rásanyag rendszeres összegyűjtésére, így az emlékek topográfiai 
felmérésére, a XVI. századtól megszaporodó ábrázolások értéke
lésére, sőt a politika-, társadalom- és településtörténet kuta
tói sokáig teljesen át is engedték a várépítészettel összefüggő 
kérdések tárgyalását a változó színvonalú helytörténeti és úti
kalauz-irodalom művelőinek, majd az építészet- és művészettör
ténészeknek, figyelmen kívül hagyva a speciális történeti for
rásanyag széleskörű kiaknázásában rejlő lehetőségeket. A kibon
takozó régészettudomány érdeklődése is elsősorban a korai idő
szakok emlékei felé fordult kezdetben, s így érthető, hogy ez a 
kutatási terület bizonyos "romantikus" bélyeget kapott /1/.

Emiatt igen későn -- s elsősorban csak az 1945 után megindu
ló nagy műemléki helyreállítások gyakorlati igényeinek és kez
detei tapasztalatainak köszönhetően -- született meg 1955-ben 
az első jelentős összefoglalás a magyarországi várépítészetről. 
Építész szerzője, Gerő László elsősorban hadiépítészeti-formai 
ismérvek alapján tett kísérletet az addig ismert—  főként a je
lentősebb építészeti részletekkel rendelkező—  emlékek rendsze
rezésére, a támadás--védelem kölcsönhatásának, a tornyok és más 
védelmi berendezések helyzetének tulajdonítva elsődleges jelen
tőséget. A nagyrészt külföldi párhuzamok alapján felállított 
fejlődési elméletének kimunkálása során azonban alig volt te
kintettel más, így kifejezett történeti szempontokra, kissé me
rev kategóriái ezért -- a bennük foglalt számos lényegi meglá
tás ellenére ---cöak a hazai kutatás számára bizonyultak alap
vetően meghatározónak, a nemzetközi szakirodalomban kevés 
visszhangot váltottak ki. Ugyanakkor a műemléki munkákkal kap
csolatosan megszaporodó régészeti vizsgálatok egyre több olyan
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adatot eredményeztek, melyek megkérdőjelezték elméletének álta
lános érvényét és egy differenciáltabb megközelítés szükséges
ségére irányították a figyelmet /2/.

Az utóbbi két évtized kutatásai azután további jel-entős új 
eredményekkel jártak. Egyrészt egyre többször nyílt lehetőség 
arra, hogy a kővárakban-várkastélyokban a helyreállítási munkák 
gyakorlati igényein túlmenő, s így a leletmentés szintjét meg
haladó, néha kifejezetten történeti célkitűzésű régészeti vizs
gálatokra kerüljön sor. Másrészt kifejezett kutatási program 
indult a korai időszak nagykiterjedésű sáncvárai vizsgálatára, 
s megkezdődött a korábban ugyancsak kevéssé kutatott kisméretű 
erősségek valamint a török palánkvárak feltárása is /3/.

Ugyanakkor az írott forrásokkal dolgozó történészek figyelme 
is lassan a várak felé fordult, s a korai, majd a későbbi középkor 
erődítményeinek problémáiról napvilágot látott monografikus i- 
gényű feldolgozások -- Györffy György, Fügedi Erik és Engel Pál 
tollából —  alapvetően megváltoztatták a kutatás irányát. Ke
vésbé mondható ez el a török hódoltság koráról, az e témában 
született újabb részlettanulmányok és összefoglalások inkább 
csak a korábbi megállapításokra támaszkodhatnak, beleértve az 
egykorú ábrázolásanyag értékelését is /4/.

További jelentős előrelépésként értékelhető viszont, hogy az 
írásos és a topográfiai-építészeti adatok egybevetésével szá
mos, a történeti kutatás előtt eddig alig ismert erődítménytí
pus ismérveit sikerült meghatározni. Ilyenek elsősorban a késő
középkori kastély /castellum/ és annak XVI--XVII. századi le
származottai, melyek Koppány Tibor kutatásainak köszönhetően 
már rendkívül nagy számban ismeretesek /5/, továbbá azok a fel
menő részletekkel általában már nem rendelkező s az írott for
rásokban sokszor egyáltalában nem szereplő várobjektumok, me
lyeket eddig nem is sejtett mennyiségben tárnak a kutatás elé 
Sándorfi György és Nováki Gyula terepbejárásai és felmérései 
/6/.

Bár a felsorolt kutatási területeken elért eredmények közül 
számos, néha különösen fontos régészeti kutatás, továbbá topog
ráfiai és adatgyűjtés még nem került teljes mértékben közzété
telre /7/, a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján már most 
is kísérletet tehetünk a Dunántúl középkori és kora-újkori vár- 
építészete fő korszakainak felvázolására. Úgy véljük, hogy ez 
-- a már teljedelmi okokból is igen tömör -- összefoglalás, 
melynek során a várak történeti-funkcionális szerepét és épí
tészeti-formai megjelenését egyszerre kívánjuk vizsgálni, elő
segítheti a még nyitott kérdések és problémák feltárását s így 
kijelölheti a további kutatások feladatait. Vizsgálódásunk le
szűkítése a mai Dunántúl területére nem csupán a jelen konfe
rencia témájából adódik s még kevésbé abból, hogy úgy vélnénk, 
ez a vidék valaha is önálló történeti egységet képezett volna. 
Álláspontunk szerint azonban egy-egy szűkebb régió alaposabb 
vizsgálata hozzájárulhat a középkori Magyarország várépítészete 
általános jellemzőinek meghatározásához, s ahhoz, hogy ezek be
illeszthetők legyenek egy szélesebb értelemben vett közép-eu
rópai összképbe /8/.

Középkori várépítészetünk első korszakát a X--XII. század je
lenti. Ennél finomabb korhatározásra ma még nem vállalkozha
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tunk, mivel a történeti kutatás (elsősorban Györffy György) ál
tal feltételezett X. századi "vezéri" várakról —  azaz a feje
delem, a hercegek, törzs- és nemzetségfők székhelyeiről s egy
úttal hatalmukat szolgáló erősségekről--, valamint a Géza feje
delem uralmát erősítő állítólagos "kisvárrendszer" elemeiről a 
Dunántúl területéről mindeddig nem rendelkezünk megbízható ré
gészeti adatokkal, továbbá Esztergomot leszámítva alig tudunk 
valamit a XII. század várépítészetéről is /9/.

Részletesebb ismereteink ma elsősorban a jobban kutatott, az 
írott forrásokban ispánsági várként feltűnő északnyugat-dunán
túli sáncvárakról vannak, melyek topográfiai helyzetük /főbb, 
gyakran az országból kivezető utak, vízfolyások mentén, alacso
nyabb kiemelkedéseken/, jelentős kiterjedésük /átlagosan 3-4 
ha/ és közel azonos jellegű, gerendaszerkezetű védővonaluk a- 
lapján jól beilleszthetők a környező területek hasonló emlékei 
közé --leszámítva természetesen a csak közvetve jelentkező ró
mai kori előzményeket. E várak az eddigi régészeti vizsgálatok 
szerint valószínűleg a XI. század elején készültek, azaz a 
Szent István alatt létrejött királyi vármegye-, illetve határ- 
várrendszer központjaiként épültek volna. Hangsúlyozni kell a- 
zonban, hogy e datálás legfontosabb eszközei, a kora-Árpád-kori 
kerámialeletek még aligha alkalmasak néhány évtizednyi pontos
ságú keltezésre /10/.

Lényegesen kevesebbet tudunk -- a kivétel nélkül a mai Du
nántúl területén található -- korai uralkodói központokról. 
Ezeknél gyakran találkozunk X. századi eredeztetéssel is, de 
közülük Esztergom legkorábbi, Géza fejedelemhez kötött vára e- 
setében már csak hipotézisekkel élhet a kutatás, mivel feltéte
lezett területén -- a várhegy É-i részén -- hatalmas szintsüly- 
lyesztésre került sor a múlt században /11/. Hasonló korra kelte
zik a mai Székesfehérvár legmagasabb pontján állt fejedelmi vá
rat is, ennek formájára, kiterjedésére azonban csak a terep- 
szintvonalakból és egyetlen, közelebbről ismeretlen sáncátvá
gásból következtetnek /12/. E kormeghatározás elsősorban tör
téneti érveken, kevésbé régészeti megfigyeléseken alapul, s ha
sonló a helyzet a veszprémi várhegy legkorábbi időszaka értéke
lésénél is. Az utóbbi esetben legújabban csak a XI. század e- 
lejétől számolnak egy, részleteiben ugyancsak ismeretlen sánc- 
rendszerű erődítménnyel /13/.

De nem kerültek még közzétételre annak a két, az írott for
rások szerint később csak ispánsági közponként szolgáló erős
ségek kutatási eredményei sem, melyeknél ugyancsak a XI. szá
zadnál korábbi eredetet tételeznek fel, így Visegrádé, ahol már 
Géza fejedelem idejében számolnak a késő-római erődfalak fel- 
használásával, valamint Somogyváré, ahol egy X. századi geren
davázas sánc biztosította volna a védelmet /14/. Végül történe
ti-régészeti szempontból továbbra sem tekinthető tisztázottnak 
az óbudai romok kora-Árpád-kori használata /Kurszán vára/, va
lamint Zalavár kérdése, az ottani, az eddig említettektől lé
nyegesen eltérő sáncszerkezettel /15/.

E kutatási helyzetben mindenképpen elsietettnek tűnik s a 
hiányzó adatokat aligha pótolja az a Sándorfi György által el
végzett tipológiai elemzés, mely alapterület és sáncszélesség 
alapján sorolja korai várainkat a X. század korábbi, illetve
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későbbi szakaszába, indoklásként csupán általános történeti 
érveket hozva fel, nem is szólva a "lakótornyok" már XI. szá
zadra feltételezett építéséről /16/.

E datálási problémák jelentős része abból adódik, hogy 
tárgyalt nagykiterjedésű erősségek régészeti kutatása -- főleg, 
ha területük ma beépített -- rendkívül nehéz. Általában csak 
kisebb részek tárhatók fel belőlük, s így nehezen ismerhetők 
fel egy objektumon belül a kutatók által elsősorban vizsgált 
védőművek esetleges szerkezeti és kronológiai eltérései. Ta
lán ezzel is összefüggésbe hozható az, hogy az e várak egy ré
szénél megfigyelt ún. égett vagy vörös sáncok létrejöttének 
körülményei továbbra sem tekinthetők tisztázottnak /17/ -- to
vábbá kevesebb értékelhető leletanyag előkerülésére van re
mény .

Valószínű az is, hogy csak nagyobb felületek kutatásával 
dönthetők el azok a datáláson és a védővonal problémáján túl
mutató kérdések is, hogy lakottak s így beépítettek voltak-e 
a tárgyalt várak, s ha igen, milyen mértékben. Ami az "egysze
rű" ispánsági központokat illeti, az eddigi szórványos adatok 
--soproni faépítmények, a visegrádi kétosztású "ispáni palo
ta" -- arra utalnak, hogy a sáncokon-falakon belül kell keres
nünk a királyi hatalmat képviselő, a közigazgatást és a határ
védelmet irányító megyésispán s talán még több alárendeltje 
lakóhelyét, valamint az első törvényeink említette tárházakat, 
börtönöket, istállókat -- azaz e várak nem refúgiumként szol
gáltak csupán. Az egyházi építmények viszont a váron kívül he
lyezkedhettek el, s alkották az erődítménnyel és a várnépek 
lakta suburjáiummal együtt a már a városi fejlődés felé muta
tó települést /18/.

Jóval kfevésbé ismerjük azonban azoknak a korai váraknak 
belső építményeit, melyek még inkább a várossá alakulás lehe
tőségét rejtették magukban, lévén nem csupán ispáni, hanem 
egyúttal fejedelmi-királyi, illetve püspöki központok is. Ma 
még csupá/n annyi bizonyos ezekben az esetekben, hogy már ko
rán állt / a védővonalon belül is eg'y /vagy több/ templom, bár 
ha nem a püspöki székesegyházról van szó, ezek pontosabb funk
ciója, továbbá időrendje még korántsem tisztázott. Ezzel szo
ros összefüggésben áll az is, hogy az uralkodói vagy püspöki 
lakóépületekről e korai időszakból csupán feltevésekkel ren
delkezünk /19/. Nem tudjuk továbbá, volt-e erődítve kezdetben 
az egyetlen dunántúli püspöki székhely-- Pécs — , mely nem töl
tött be ispánsági központ funkciót, mint ahogy az sincs tisz
tázva teljesen, milyen változással járt a bencés apátság ala
pítása a somogyvári erősségen belül a XI. század végén. Az u- 
tóbbi helyen a korábbi sáncokat hatalmas, kőből-téglából emelt 
védőfal váltotta volna fel ettől az időtől kezdve /20/, s 
ez elvezet bennünket korai várépítészetünk következő vitás 
kérdéséhez, a kőfalakkal védett erősségek kezdeteinek problé
májához.

Eltekintve a késő-római falak újbóli felhasználástól, a ku
tatás jelenleg elsősorban két királyi központban számol "klasz- 
szikus" kővárépítkezéssel már Szent István idejében. Eszter
gomban emeletes, illetve földszintes épületek -- rotunda, ve
le összeköttetésben lévő lakóépület, nagyterem, kaputorony,
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stb. —  laza, szórt együttesét fogta volna össze kővárfal a 
várhegy alacsonyabb D-i részén. Az ásatások során előkerült 
csekély épületmaradványok, ezek rétegtani összefüggései és le
letei alapján azonban csak annyi biztos, hogy II. István 
/1116-1131/ ideje előtt készült a felsorolt építmények többsé
ge, így a XI. század elejére való keltezés elsősorban az Esz
tergomra vonatkozó írott adatok sűrűsödéséből adódó "súlypon
tok" elemzéséből következett. Gyengébb érvnek tekinthető, hogy 
már számos Ottó-kori német pfalznál is előfordul kővárfal,hisz 
ugyanekkor Csehországban és Lengyelországban még sáncszerkeze
tek élnek /21/. Fontos módszertani kérdés ugyanis, hogy milyen 
mértékben indokolt a nyugati emlékek keltezése alapján datálni 
a hazai erődítményeinket, lehet-e egy feltételezett hasonló 
fejlettségből kiindulva korhatározásra törekedni, s nem épp a 
fordított eljárás a követendő-e. Hasonló problémával találko
zunk Székesfehérvár esetében is, itt azonban közelebbi adatok 
sem ismeretesek még arról a négyméteres, falszorossal körül
vett kővárról, mely Géza sáncvárát váltotta volna fel, már a
XI. század elején /22/.

Ami a további fejedelmi-királyi várépítményeket illeti, ré
gészeti adat egyelőre nem támogatja azt a feltevést, hogy Gé
za fejedelem más "vezérektől" kisajátított vagy saját maga ál
tal emeltetett kisebb méretű várakkal erősítette volna meg u- 
ralmi területének határait, továbbá ő és utódai az udvari bir
tokszervezet központjait. A terepen ma fellelhető, az eddigi
ekben tárgyalt erősségektől méretben és formában lényegesen 
eltérő -- általában árokkal, sánccal, palánkkal körbevett to
ronyépítményként értelmezett, gyakran ún. motte-típusú -- erő
dítményeknél eddig nem lehetett régészetileg igazolni a X— XI. 
századi eredetet. így azok ásatás nélkül aligha azonosíthatók 
az említett várakkal, de ugyanúgy a későbbi esperesi közpon
tokkal vagy a később megszervezett ispánságok erődítményeivel 
sem. Itt ugyancsak a korai esztergomi kővár esetében említett 
módszertani problémák jelentkeznek -- Nyugat-Európában ugyanis 
már léteznek ekkor a kisméretű várak — , de emellett azt is 
meg kell állapítanunk, hogy a később gyakran eladományozott 
királyi udvarhelyek, curtisok építészeti megjelenéséről, fő
ként a nem egyházi jellegű építményeiről ma még alig rendel
kezünk pontosabb adatokkal /23/.

Ami a tárgyalt korszak esetleges magánvárait illeti, a X. 
század még tisztázásra váró kérdéseiről már esett szó, az 
azonban figyelemre méltó, hogy az eddigi vizsgálatok néhány 
olyan nagyméretű erődítményben is a jobban ismert ispánsági 
várakéhoz hasonló vagy azokkal megegyező sáncszerkezetet rög
zíthettek, melyek királyi birtoklásáról nincsenek adataink 
/24/. Nagyobb számú, nem uralkodói kézben lévő XI— XII. száza
di várról mindenesetre sem írott, sem régészeti adatok nem ta
núskodnak, de az is ismeretlen, hogy a feltehető nemzetiségi, 
korai magánbirtokosi központok milyen világi építményekkel 
rendelkeztek ebben az időben /25/. Természetesen számolnunk 
kell a felsoroltak mellett további védhető építményekkel, így 
apátságok, nagyobb települések erődítményeivel is, ezek azon
ban az adott keretek között nem képezhetik áttekintésünk tár
gyát.
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Végül további kutatások szükségesek annak megállapításához, 
mekkora lehetett a X— XII. század erődítményeinek többségét ki
tevő sáncvárak élettartalma. A vármegyeszervezet változásai, 
majd felbomlása bizonyára nem jártak építészeti következmények 
nélkül, de ezekről még nagyon keveset tudunk. Mint láttuk, 
több esetben-- elsősorban a legfontosabb központokban—  azzal 
számol a kutatás, hogy a gerendavázas sáncot kőfal váltotta 
fel, így lehetséges, hogy az északnyugati-dunántúli ispánsági 
váraknál megfigyelt későbbi kőfalazat-nyomok nem csupán egy
szerű javításként értelmezendők, hanem korszerűsítésként, "át
meneti" típusok kialakítására való törekvésként. Pontosabb 
keltezésük ugyancsak további kutatások feladata, mint ahogy 
annak megállíptása is, mikor hagyták fel ezeket az erősséget, 
így még aligha általánosítható a határvédő Moson esete,mely az 
1271. évi ostromban bekövetkezett pusztulásáig valószínűleg 
végig szerepet játszott /26/.

Várépítészetünk következő, kétségkívül legjelentősebb kor
szaka a XIII. század volt. E "fénykor" kezdete még az előző 
évszázad utolsó évtizedeire nyúlik vissza, ekkor indult meg 
az első jobban ismert reprezentatív királyi központ kiépítése 
is, számukat tekintve azonban az uralkodói építkezések szinte 
elenyészőek az 1200-as években hatalmas mértékben kibontakozó 
magánföldesúri várépítkezésekhez képest, s ehhez járultak még 
azok a hasonló jellegű építmények, melyeket a püspökök és a- 
pátok emeltettek —  saját székhelyük folyamatos .építészeti, 
gazdagítása mellett. Ennek oka csak részben kereshető abban, 
hogy az előzőekben tárgyalt ispánsági várak még egy ideig be- 
tölthették a királyi hatalom biztosításának szerepét az or
szágban s lakóhelyként még rendelkezésre állhatott a királyi 
udvarházak rendszere. A fő ok a hatalmi struktúra megváltozá
sában rejlik: erre az időszakra erősödött meg nálunk is any- 
nyira a világi birtokosréteg, hogy saját várak, mint hatalmi 
bázisok birtoklásának igényével lépjen fel, s ezt az igényét 
az uralkodóval szemben egyre jobban érvényesíteni is tudja. A 
királyi hatalom gyengülése, addigi viszonylagos túlsúlyának 
visszaszorulása így nem csupán -- a többek között a tömeges 
birtokadományozásra vonatkozó -- írott forrásokból állapít
ható meg, hanem ugyanolyan mértékben bizonyítja ezt a legtöbb
ször csak régészeti adatok alapján erre az időre tehető ma
gánvárak számának ugrásszerű növekedése is. E folyamat mai tu
dásunk szerint legkorábban a XII. század legvégén indult meg, 
s ezt 1242 után egy újabb mongol támadástól való félelem csak 
felgyorsította. Úgy tűnik egyébként, hogy IV. Béla ekkor ki
fejezetten a magánosokra és az egyháziakra kívánta helyezni a 
várpítés fő terheit. Ennek megfelelően a század második felé
ben épült erősségek is sokkal alkalmasabbak voltak egy föl
desúri család hatalmának növelésére, mint nagyobb néptömeg 
befogadására veszély esetén /27/. Jelentősebb változásokkal 
járt a tatárjárás tanulságainak levonása az ispánsági várak 
esetében: több, egykori sáncvárból privilegizált polgárok 
lakta "klasszikus" város lett, kőből épített városfalakkal -- 
mely utóbbiak kérdésére azonban szintén nincs terünk itt ki
térni /28/.
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A kettős —  királyi és érseki —  birtoklásé esztergomi vár 
D-i részének gyökeres újjáépítése III. Béla alatt, még a XII. 
század végén kezdődött, befejezése azonban minden bizonnyal be
lenyúlt a XIII. század első évtizedeibe. Ha még nem is tekint
hető mindenben tisztázottnak a nagyméretű, díszes tereket ma- 
gábafoglaló torony és bővítményei (köztük elsősorban a kápol
na), továbbá az E-i kis palota és a Ny-i nagyterem funkciója 
és időrendje, kétségtelen, hogy mindezek, a tornyos övezőfalak 
rendszerébe illeszkedve, részleteiket tekintve is olyan gaz
dag építészeti együttest alkottak, melyek már joggal hasonlít
hatók à korabeli német pfalzokhoz és a többi közép-európai 
uralkodói székhelyhez. A középkori Magyarország területén csak 
a XIII. század első felében emelt másik királyi várépítmény, a 
terepadottságok következtében közel szabályos négyszögű, mély 
árokkal övezett, tornyos-középudvaros óbudai vár volt hozzá 
mérhető, mely azonban szinte teljesen elpusztult /29/.

Ami az 1242 utáni királyi építkezéseket illeti, ekkor — IV. 
Bélának a pápához intézett híres levele ellenére -- a Duna vo
nalánál igencsak kevés vár építéséről van tudomásunk. Közülük 
az egyik Visegrád kettős vára, a folyóparti, hatalmas lakóto
rony uralta alsó vár és a hegytetőn emelt háromszög alaprajzú 
felső vár, mely utóbbi két tornya (az egyik: kaputorony) he
lyezhető erre az időszakra. A lakóépület kérdése még megoldat
lan, mégis az egész építmény "fejlett" alaptípusát adja a kor
szak hegyen épült várainak. További kutatást igényel viszont 
a két várrész kronológiai viszonya, eredeti kapcsolata s e- 
setleges funkcióbeli eltérése /30/. Buda esetében csak az ok
levelek ekkor még nem differenciálódott szóhasználata alapján 
Deszélhetünk várról, hisz itt ekkor egy jellegzetes hegyi vá
ros jött létre, melynek kőfalai magukba foglalhattak egy vagy 
több királyi udvarhelyet is, de ez vagy ezek megnyugtató loka
lizálása az eddig fel{árt régészeti adatok alapján még koránt
sem lehetséges. Ebben az időben, mint azt Esztergom sorsa pél
dázza a XII— XIII. század fordulóján, állandó királyi székhely
ről még továbbra sem beszélhetünk, s nem utolsósorban az emlí
tett óbudai vár is alkalmas lehetett a királyi udvartartás 
befogadására /31/.

A dunántúli püspöki székvárak XIII. századi formájáról is 
keveset tudunk, nem ismerjük kőfallal való erősítésük ponto
sabb idejét, s a későbbi átalakítások során ránkmaradt rész
letek kevéssé alkalmasak további következtetések levonására. 
Úgy tűnik azonban, hogy már ebben az időszakban kialakult en
nek—  a többi kővárhoz, akár a királyi várakhoz képest is jó
val nagyobb kiterjedésű, tehát ennyiben a kontinuitást őrző -- 
vártípusnak az alapelrendezése: a tornyokkal erősített, forma
ilag a városfalakhoz közel álló várfal nagyszámú épületet, a 
székesegyházon kívül a püspöki palotát, a kanonokok lakhelyét, 
az iskolát s még további templomo/ka/t foglal magába /32/.

Végül a korszak erősségeinek döntő többségét kitevő magán- 
várak esetében ma még aligha vállalkozhatunk kronológiai vagy 
szociológiai szempontú differenciálásra. Ez részben a régé
szeti kutatások állásából következik -- vagyis abból, hogy a
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Dunántúl területén viszonylag kevés korán elpusztult XIII. 
századi eredetű vár feltárására került sor, a ma is jelentő
sebb épületrészekkel rendelkező erődítményekben viszont álta
lában csak részleges kutatásra nyílt lehetőség részben pe
dig azzal magyarázható, hogy az inkább csak a század második 
felétől megszaporodó okleveles anyag -- jellegéből adódóan -- 
csak ritkán ad egyértelmű felvilágosítást az erődítmények é- 
píttetőjéről, birtokosáról s főként az építkezés időpontjáról. 
Engel Pál legújabb kutatási eredményei alapján csak annyi lát
szik bizonyosnak, hogy mind a század első, mind második felé
ben úgy jött létre egy ilyen erősség, hogy a kialakuló nemes
ség alsó vagy felső rétegébe tartozó birtokos valamelyik föld
jén építkezni kezdett, bár ehhez, legalább elvileg, királyi 
engedély megszerzésére volt szükség. Ez az erődítmény -- szem
ben a királyi, korábbi ispánsáyi várakkal, melyek a várföldek 
alkotta uradalom központját is képezték -- így a birtoknak 
csupán új, bár nem jelentéktelen része, tartozéka lett. Épít
tető jének lakóhelye sok esetben a korábbi birtokközpont előt

tünk ismeretlen udvarháza maradt -- ebben természetesen a to
pográfiai körülmények is szerepet játszottak--, bár a legtöbb 
új építmény is alkalmas lehetett arra, hogy az úr és családja, 
továbbá kísérete számára lakásul szolgáljon, azaz szükség e- 
setén refúgium szerepét töltse be. Elsősorban azonban birtoko
sának fegyveresei tartózkodhattak benne, továbbá az oklevelek 
őrzésére, a kincstár, börtön elhelyezésére szánták, azaz mint 
"elméleti" székhely, mindenekelőtt a földesúr hatalmát szol
gálta, aki itt védekezhetett, innen támadhatott, legyen az el
lenfél a szomszéd birtokos vagy épp az uralkodó. Indokolatlan 
azonban ezeket nemzetiségi váraknak nevezni, hisz sok esetben 
megfigyelhető, hogy építésükre épp a nemzetiségi-családi bir
toktest megosztása után került sor, azaz az önállósuló csa- 
lád/tag/ok saját vár birtoklására törekedtek /33/.

Mindezeket látszik alátámasztani a tárgyalt építmények jel
lege, mérete, kiképzése is. Vonatkozik ez azokra a várakra is, 
melyeket a püspökök és apátok, mint egyházi földesurak emel
tettek birtokaikon, lényegesebb eltérés e téren mindeddig nem 
volt kimutatható. Általánosságban megállapítható, hogy —  fent 
körvonalazott szerepüknek megfelelően -- a dunántúli magánvá
rak többsége helykiválasztásánál elsősorban a jó védhetőséget, 
a nehiéz megközelíthetőséget tartották szem előtt, igen gyak
ran találkozunk velük félreeső völgyekben. Kevéssé voltak te
kintettel a jó kommunikációs lehetőségekre, a fontos közleke
dési útvonalakra. Alaprajzi elrendezésüket alapvetően topográ
fiai helyzetük határozta meg, a síkvidéken vagy alacsonyabb 
dombon épült erősségek szabályosabb —  kerek, ritkábban négy
zetes -- formát mutattak, míg a hegyi várak főként a rendelke
zésre álló terephez igazodtak, bár az ovális, lekerekített 
formákra való törekvés sokszor itt is megfigyelhető.

Elsősorban sík és dombvidéken fordulnak elő igen gyakran a- 
zok az átlagban csupán 0,01-0,2 ha kiterjedésű, legtöbbször 
csak árokkal, egyszerű földsánccal, belül cölöp- vagy palánk
fallal védett kis várak, melyek sokszor mesterségesen feltöltött 
középrészen általában csak egy, fából vagy kőből emelt toronysze
rű épület állt. Szerkezetüket elsősorban Zala, kisebb részben
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Tolna és Veszprém megyei ásatásokból ismerjük -- ezek a- 
zok az erősségek, melyeknek egyes kutatók által felvetett, 
jóval korábbi datálásáról már esett szó. Ismét hangsúlyozni 
kell azonban, hogy a jelenlegi régészeti korhatározás minden 
bizonytalansága és esetlegessége ellenére sem vezethetők vissza 
e vártípus kezdetei a XII. század végénél korábbra /34/. De nem 
korlátozható e várak építése és használata a tárgyalt korszak 
korai szakaszára sem, mint ahogy még az sem állítható, hogy 
időben megelőzték a teljes egészükben kőből épült erősségeket. 
Szerepük, sőt társadalmi hátterük sem térhetett el az utóbbia
kétól -- bár az nem zárható ki, hogy néhány, többé-kevésbé e- 
rődített udvarház közöttük rejtőzik. Mindezt az oklevelek szó- 
használatán kívül olyan "átmeneti" formák igazolják, ahol meg
található az árok és sáncrendszer, a mesterséges feltöltés, a 
hasonló elrendezésű és méretű belső védelmi és lakóépítmények 
viszont már kőből vagy téglából épültek -- erre a legjobb pél
da a tolnai Nyék vára /35/.

Kétségtelen, hogy a fa- és földszerkezetek olcsóbbak, emel
lett élettartamuk kisebb, s logikusnak tűnik az is, hogy ezeket 
később célszerű volt kőszerkézetekkel felváltani -- erre ugyan 
régészeti adatokkal még nem rendelkezünk -- mégis alapvető, 
hogy az erődítmények építési anyagát, ugyanúgy, mint méretét, 
részletei kiképzését éppúgy meghatározhatta az építtető társa
dalmi helyzete, mint igényei, lehetőségei, továbbá a funkció és 
a természetes terepadottságok. Bár biztos írott és régészeti 
adatok hiányában még nem állíthatjuk, hogy ma már a XIII. szá
zad első felében nagy számban emeltettek volna maguknak kővára
kat a dunántúli birtokosok, mégis úgy véljük, hogy az 1200-as 
években végig egymás mellett léteztek az előbbiekben ismerte
tett jellegű, illetve a kőfallal védett erősségek. Egyébként ez 
utóbbiaknál a fa, mint kiegészítő építőanyag lényegesen nagyobb 
szerepet játszhatott, mint azt általában a kutatás véli. Egyre 
több adat utal arra, hogy a belső épületeknél, a külső várak, 
mezővárosok védővonalainál az egész késő-középkoron át haszná
latos volt, azaz a XVI —  XVII. században újra megfigyelhető tö
meges alkalmazása egy mindvégig élő gyakorlatból táplálkozha
tott /36/.

Ami a "klasszikus" kővárakat illeti, kifejezett típusok a 
mai Dunántúl területén még aligha különíthetők el, legfeljebb 
egyszerűbb és gazdagabb formákról beszélhetünk. Az eddigi ku
tatásokból is nyilvánvalónak tűnik azonban, hogy indokolatlan 
magukból az egyes alaprajzi sémákból távolabbi következtetése
ket levonni. A kerek alaprajz magyar honfoglalás előtti eredez- 
tetése vagy a szabályos négyszögű forma lovagrendi származta
tása /37/ nem igazolható, ezek sokkal inkább a terepadottsá
gokkal magyarázhatók. E várak fő alkotóelemeinek a torony, a 
palota, a ciszterna /kút/ és a kapu tűnnek -- ezeket fogta vol
na össze a kőből-téglából épített várfal. Rendszer azonban nem 
határozható meg mindezek meglétében vagy hiányában, továbbá el
helyezkedésében és részleteiben sem. Általában egyetlen torony
nyal lehetett ebben az időben számolni.. A további toronyra vonat
kozó feltevések még nem tekinthetők eléggé megalapozottaknak, 
az írott forrásokban szereplő "tornyoknál" pedig arra is gon
dolhatunk, hogy közöttük fából készített, toronyszerűén kie-
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melkedő építmények is előfordulhattak /38/. Alaprajzuk lehetett 
négyszögű és kerek egyaránt, s ami a funkciójukat illeti, az 
ismert adatokból arra következtethetünk, hogy egy részük csak 
védelmi, illetve tároló szerepet töltött be, míg a többi lakás
ra is alkalmas volt. Éles különbség azonban még nem állapít
ható meg közöttük, így nem ismerjük eléggé bejárataik rendsze
rét sem /földszinten vagy emeleten/, ezért pontosabb terminoló
giai meghatározásukra /"öregtorony" vagy "lakótorony"/ még nem 
vállalkozhatunk. Elhelyezkedésük is változatos lehetett, áll
hatták további épületekhez csatlakozva, a várfalhoz illeszkedve 
vagy attól függetlenül is. Ez utóbbi elrendezés állt a legköze
lebb -- főleg, ha további, lakásra alkalmas építmény nem volt 
a várban -- az előbbiekben tárgyalt, csak sánccal-palánkkal vé
dett erődítményekhez. Néhány erősségben viszont nem találtunk 
kifejezett tornyot, bár sok esetben már nem dönthető el egyér
telműen, hogy egy lakható épület toronynak vagy palotának minő
síthető-e. Azonban ismerünk nyújtott téglalap alaprajzú, több 
helyiségre osztott, kifejezett lakóépületeket is, melyeknek el
sősorban emelete szolgálhatott lakás céljára. Közelebbit azon
ban nem tudunk róluk, kétségkívül befogadhattak egy nagyobb 
termet, sőt kápolnát is, bár ez utóbbi meglétére a vizsgált 
korból és területből nincsenek egyértelmű adataink. Ugyanúgy 
nem igazolható még a külön kaputornyok megléte sem a XIII. szá
zad dunántúli magánvárainál, a már ekkor gyakran pártázatos- 
gyilokjárós várfalakat áttörő külső bejáratok csak egyszerű 
nyílásoknak tűnnek. Valószínű, hogy már kezdettől fogva tarto
zott minden fontosabb erősséghez kút vagy vízgyűjtő, mint a- 
hogy a főként gazdasági funkciókat betöltő, egyszerűbben kerí
tett külső vagy elővárakkal is kell már korán számolnunk /39/.

E várak tehát -- vázolt szerepüknek megfelelően, vagyis hogy 
uraik lakásaként csak időnként szolgálhattak -- lényegesen egy
szerűbbek, kisebb alapterületűek (kiterjedésük 0,08-0,2 ha kö
zött mozoghatott) s nem utolsó sorban, jóval szerényebb diszí- 
tésűek voltak, mint a királyi várak, püspöki székhelyek, bár ez 
utóbbiak mintakép szerepe aligha tagadható. Egyetlen kivétellel 
találkozhatunk csupán, a nyugati határszélen emelt négysarok- 
tornyos, gazdagon kiképzett palotaszárnnyal rendelkező kőszegi 
"városi várral" , mint e típus egyetlen hazai képviselőjével.
XIII. század végi létrejötte magyarázható építtetőinek, a nagy
hatalmú Kőszegieknek az igényeivel és nyugati kapcsolataival, 
bár a művészettörténeti kutatás ezt az épületet műrészletei 
alapján már inkább a következő századra keltezi /40/.

A magánvárak tömeges elterjedése és így az országon belüli 
hatalom megoszlása törvényszerűen vezetett el a tartományura- 
ságok kialakulásához. A XIII. század végén, illetve a XIV. szá
zad elején -- részben a Csákokkal vetélkedve -- elsősorban az 
említett Kőszegi-család szerezte meg a Dunántúl nagy része fe
letti fennhatóságot. Ez természetszerűleg a terület várainak 
birtoklását vagy birtoklási igényét jelentette -- a tárgyalt 
erősségek jelentős része épp azzal kapcsolatosan tűnik fel e- 
lőször az okleveles forrásokban, hogy a Kőszegiek ostromolták, 
foglalták el vagy a király szerezte vissza tőlük ugyancsak ka
tonai eszközökkel /41/.
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Ez az időszak egyúttal a "nagy várpusztulás" korszaka is. 
Azzal párhuzamosan, hogy Károly Róbert a XIV. század első évti
zedeiben fokról-fokra felszámolta a tartományuraságok rendsze
rét, megszilárdította hatalmát és így létrejött az Anjou-kori- 
szolidáció, becsléseink szerint a korábbi dunántúli váraknak 
mintegy 2/3 részét felhagyták. Ennek okai igen összetettek vol
tak. Számos erősség a harcokban pusztulhatott el, talán még a 
XIII. század végén. Másoknál számolnunk kell azzal, hogy enge
dély nélküli építésük miatt a király romboltatta le őket, de 
a legtöbbet -- anyagától, épületeitől függetlenül -- egyszerű
en elhagyták birtokosai, az új helyzetben nem lévén sem módjuk, 
sem anyagi erejük, sem pedig szükségük fentartására. Nem ki
zárt természetesen az sem, hogy 1320-30 körül kifejezetten meg
határozták azoknak a váraknak a körét, melyek további fennma
radását engedélyezte az uralkodó /42/.

Ez utóbbiak döntő többsége mindenesetre királyi kézbe ke
rült, sót az uralkodó a velük együtt megszerzett birtokokból 
szervezett uradalom tényleges központjaivá tette őket s vár
nagyként híveit ültette beléjük. Általában több váruradalom 
alkotott egy-egy nagyobb territoriális egységet, melyek élén 
"pro honore", a király képviseleltében általában az országna- 
gyok álltak. E szervezeten alapult az Anjou-uralkodók hatalma 
az országban s a királyi várbirtoklás túlsúlya határozta meg a 
Dunántúl várépítészetének következő, harmadik korszakát is. E- 
mellett kisebb számban ugyan, de léteztek továbbra is magánvá
rak, egyrészt az Anjouk új arisztokráciájának, másrészt néhány 
régebbi birtokosnak a kezén. Közülük az utóbbiak vagy megtart
hatták erősségeiket, vagy-- mint a Kőszegiek és a Csákok néme
lyik ága -- helyette újat kaptak az uralkodótól. Ehhez járult 
azután néhány újonnan épített magánföldesúri vár, elsősorban 
már az Anjou-kor második feléből /43/.

A hatalmi, viszonyoknak megfelelően a korszak várépítkezései 
azonban túlnyomórészt királyi építkezések voltak, melyek nem 
annyira a honorbirtoklású, magánföldesúri eredetű erősségekben 
zajlottak (ilyenekről szinte nincs is biztos tudomásunk), mint 
az uralkodói központokban. Az Anjou-korban meginduló fejlődés 
vezetett az állandó királyi székhely kialakulásához —  Viseg- 
rád után Buda lett végül az ország székvára és-városa --, s új 
építészeti típusként megjelentek az udvar időszakos tartózko
dását szolgáló "nyári rezidenciák" is. A visegrádi Anjou-kori 
épületekről még kevés biztos adatunk van (elsősorban a felleg
vár D-i, feltehetően kápolnát is magunkban foglaló emeletes la
kószárnyai sorolhatók ide) -- az 1320-30 körül meginduló Duma
parti palotaépítkezések során kialakuló rezidencia első formá
ja alig ismert /44/. Ezzel közel párhuzamosan a budai várhegy 
D-i végén is várépítkezések kezdődtek, majd a század második 
felében, bizonyára több szakaszban épült ki itt Nagy Lajos 
székhelye. Bár az építmények elhelyezkedését és formáját itt 
alapvetően meghatározták a terepadottságok, a feltárt csekély 
maradványok is szabályos elrendezésre való törekvést bizonyí
tanak, a két belső udvar körül húzódó épületszárnyak, a D-i 
torony és a sokat vitatott kápolna, mindezek méretei és töredé
kes részletei is már egy európai mértékkel is reprezentatív
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királyi székhelyre utalnak /45/. Végül már teljesen szabályos 
formát mutat az Anjou-kor egyetlen dunántúli "nyári rezidenciá
ja" vagy "vadászkastélya", a gesztesi vár. A téglalap alaprajzú, 
egymástól zárt udvarral elválasztott két, kéttraktusos palo
taszárnyból s két kiugró toronyból álló épület (az előbbiek e- 
meleti lakótereit a külső falakat áttörő nagy ablakok világí
tották meg, az utóbbiak egyikében kápolna volt) műrészletei és 
az írott adatok tanúsága szerint 1370 körül készülhetett, a 
Csákok XIII. századi eredetű, ekkor felhagyott kis erőssége 
közvetlen közelében /46/.

Jelentős, szinte folyamatos építési tevékenység állapi tható 
meg ekkor az érseki-püspöki székhelyeken is. Esztergomban a ko
rábbi palotaszárnyak átalakítása, továbbá külső kapu- és fal
rendszerek emelése köthető ehhez az időszakhoz /47/, Pécsett a 
székesegyház É-i oldalánál egy önálló kápolnát, valamint egy 
nagyméretű, emeletes építményt emeltek, utóbbit a Nagy Lajos a- 
lapította egyetem épületének tartják /48/. A győri püspöki pa
lota Anjou-kori építési korszakai közül elsősorban a teljes ma
gasságban ránkmaradt, díszesen kiképzett kaputornyot ismerjük 
/49/.

Mindezekkel szemben keveset tudunk a korszak magánvárépít
kezéseiről. ügy tűnik, hogy a korábbi eredetű erősségekben je
lentősebb alakitásokra-bővítésekre alig került sor. Egyértel
műen az Anjou-korra keltezhető épületeket és részleteket az ed
digi kutatások mindenesetre nem tudtak meghatározni, nem lát
szik jellemzőnek még az ún. Blockwerkkammer sem. Általában nem 
meggyőző a relatív építéstörténeti periódusok egyikének beso
rolása a XIV. századba. Valószínű azonban, hogy elsősorban a 
jobban megközelíthető, síkvidéki, állandó lakásnak is alkalmas 
erődítményekben lehet nagyobb munkákkal számolni. Az a néhány 
jobban ismert dunántúli magánvár, melynek építése Nagy Lajos 
uralkodására tehető —  jellemző az építettük szűk, a királyhoz 
közelálló köre -- részben még a XIII. századi várak hagyomá
nyát látszik folytatni, bár néhol már megfigyelhető a szabályo
sabb alaprajz, a gazdagabb építészeti formálás /palotaépület, 
kápolna, kaputorony/ /50/. A kor várbirtokosainak többsége is 
általában vidéki udvarházaiban vagy a királyi székvárosban ál
ló házaiban élhetett.

A magyar várépítészet következő, negyedik, egyben utolsó 
középkori korszaka Zsigmond uralkodásától számítható. Egy ú- 
jabb "fénykor" bontakozik ki előttünk a XIV. század végétől a
XVI. század első harmadáig, melynek jellemzője, hogy tovább
ra is jelentős, sőt példaként meghatározó a király és az egy- 
háznagyok építettől tevékenysége, mellettük azonban ismét nö
vekszik a magánvárépítkezések száma és jelentősége.. Mindez a 
Nagy Lajos halála után lezajlott hatalmas társadalmi-politi
kai változásokból adódott: a királyi birtok uralkodó szerepe 
megszűnt, a várak s uradalmaik többsége magánkézre került s 
így a megerősödő nagybirtokos arisztokrácia meghatározó, sőt 
döntő jelentőségre jutott az ország hatalmi struktúrájában. U- 
gyanakkor a nemesi társadalom egyre tagoltabbá válása sem ma
radt következmények nélkül a várépítkezések területén -- új
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épülettípusok, építészeti formák megjelenése jellemzi ezt az 
időszakot /51/.

Ismét a királyi építkezésekkel kezdve a korszak ismerteté
sét , Zsigmond elsősorban a budai rezidencia kiépítését foly
tatta, előbb elődje épületeit fejeztethette be, majd több sza
kaszban dél, illetve észak felé emeltetett újabb, reprezenta
tív palotaszárnyakat, köztük a legjelentősebbet, a Friss-palo
tát. Hozzá köti a kutatás a tornyokkal-kapukkal tagolt külső 
falszorosok, udvarok, várfalrendszerek kialakítását is. Kétség
telen, hogy az ő hosszú uralkodása alatt kapta a ma már csak 
töredékeiből ismert épületegyüttes meghatározó képét /52/. A 
visegrádi palota egyedülálló alaprajzi elrendezése is nagy va
lószínűséggel elsősorban Zsigmond idejére vezethető vissza, 
ha a részletekről, ugyanúgy, mint az általa újonnan emeltetett 
tatai nyári rezidencia esetében, nem is tudunk sokat. Az utób
bi épület -- követve az Anjou-kori hagyományokat -- szabályos 
négyzet alaprajzú, középudvaros elrendezésű volt, kiugró szen
télyű kétszintes kápolnával, az udvarban valószínűleg már ekkor 
pilléres folyosó futott körbe /53/. A korszak másik nagy épít
tető uralkodója, Mátyás -- talán ebben is példaképének tekintve 
Zsigmondot -- a Dunántúl területén ugyancsak az említett három 
helyen építkezett, tevékenységére itt ma már nem annyira új 
épületrészek, mint késő-gótikus és reneszánsz építészeti tago
zat-töredékek utalnak. Kétségtelen a korábban megkezdett épít
kezések folytatása a Jagellók idején, s igen valószínű az is, 
hogy II. Ulászló emeltetett saját, reneszánsz "nyári reziden
ciát" a Buda melletti Nyéken /54/.

Az egyházi székhelyeken hasonló nagyszabású építkezésekre 
elsősorban a XV. század közepétől vannak adataink. Előbb Esz
tergomban építették át gyökeresen a dunai palotaszárnyat, a 
budai Friss-palotáéhoz mérhető nagytermet, késő-gótikus külső 
loggiát alakítva ki itt, majd később Győrben bővítették a püs
pöki palotát a ránk maradt kápolnával és hatalmas zárt erkély- 
lyel. Pécsett a század végére helyezik a külső falrendszer ki- 
építését-átalakítását, falszorossal, kaputoronnyal. Az utóbbi 
helyen és az érseki székhelyen jelentősebb reneszánsz átalakí- 
tásokra-bővítésekre is sor került a XVI. század első évtize
deiben, de ezekről csak töredékes ismereteink vannak /55/.

Míg a királyi-egyházi várépítkezéseknél általánosítható meg
állapításokra ma még alig nyílik mód, jobban meghatározhatók 
a nagyobb számban ismeretes és néha jobb állapotban ránkmaradt, 
továbbá a korábbi viszonyokhoz képest jobban kutatott dunántúli 
főúri-nemesi erődítmények jellemzői. Míg az ekkor újonnan épí
tett erősségek száma elmaradt a XIII. századi várakétól, ezek 
mérete, formagazdagsága, kiképzése -- főleg a főnemesi épüle
teknél -- messze meghaladta őket. Viszonylag keveset tudunk a to
vábbra is használt régebbi eredetű , főképp a nehezebben megkö
zelíthető helyen fekvő erősségekről. Bár ezek még kevésbé szol
gáltak uraik lakhelyeként, mint korábban -- kincstár, értékőrző 
szerepükről viszont egyre több adatunk van -- jelentős részük
nek továbbra is alkalmasnak kellett lennie a birtokos és kísé
rete időszakos befogadására. Ez az arisztrokrácia esetében a 
növekvő igényeknek megfelelően új palotaszárnyak, az inkább a
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reprezentációt, mint katonai célokat szolgáld kaputornyok eme
lésével járt, birtokváltást gyakran kísérték új építkezések. 
Másrészt e várak többsége egyúttal uradalmi központ szerepét 
töltötte be, mely további épületek, külső és alsó várak építé
sét követelte meg, az utóbbiakban elsősorban gazdasági célú é- 
pítményekkel.

Az igazi magánföldesúri központok azonban új típusú erődít
mények voltak, az uralkodók várainak mintájára épült vidéki re
zidenciák, reprezentatív kiképzésű, kényelmes lakóvárak, melyek 
egyaránt tükrözték az arisztokrácia s egyáltalában a várépít
tető nemesség megnövekedett politikai jelentőségét és a lakás
sal szemben támasztott igényeit. Kialakulásuk egyik útja a job
ban megközelíthető, azaz síkvidéken vagy alacsonyabb dombon-he- 
gyen épült korábbi erősségek gyökeres átalakítása és jelentős 
bővítése volt, a másik pedig az, amikor teljesen elbontották 
a korábbi, alkalmatlan várépületet, a helyén újat emeltek. Az 
előbbi megoldásra jó példa Siklós, míg az utóbbira Csesznek, 
mindkettő a hatalmas Garai-család vára. Valószínű azonban, hogy 
számos további, régészeti módszerekkel mindeddig csak részlege
sen kutatott vár esetében kell e két lehetőséggel számolni, sőt 
az sem lehetett ritka, hogy -- Geszteshez hasonlóan -- nem a 
régi helyén épült újjá egy erősség. Minderről írott források a- 
lig tájékoztatnak, azokból legfeljebb csak az derül ki, ha egy 
már korán felhagyott, XIII. századi vár helyén épült ismét e- 
rősség. A legklasszikusabb megoldás viszont kétségkívül az e- 
lőzmények és a terep kötöttségeitől mentes új, általában négy
zet alaprajzú rezidencia volt, a települések, sőt gyakran a 
plébániatemplomok közvetlen közelében. Ennek legszebb ismert 
példája Filippo Scolari családi székhelye volt Ozorán. Minde
gyik esetben megfigyelhető azonban a szabályos alaprajzi for
mára való törekvés. Az új, emeletes épületszárnyakat, ahol az 
úr lakását és a reprezentációs tereket befogadó felső szinten 
kifelé és befelé nagy ablakok, zárt és nyitott erkélyek törték 
át a falakat, általában négyzetes udvar körül igyekeztek elhe
lyezni. Az udvari épületszárnyak előtt gyakran pilléres folyo
só futott körbe, biztosítva a terek jó összeköttetését és a pa
lotaépület egységét. Fontos, ekkor már szinte nélkülözhetetlen 
része volt az arisztokrácia rezidenciáinak a kápolna, mely áll
hatott hangsúlyos, részben önálló épületrészként, de az emeleti 
teremsorba befoglalva is. Gyakoriak ezeknél a váraknál a nagy
méretű, sokszor kettős, felvonóhidas kaput magukba foglaló ka
putornyok is, ezek elhelyezkedése azonban igen változatos volt. 
Sokszor nem a palotaszárnyakhoz kapcsolódtak, hanem a terepvi
szonyoktól függő alaprajzú, általában kereK vagy félköríves 
tornyokkal, támpillérekkel erősített falszorosok, külső várak 
építményrendszerébe illeszkedtek. Ma még eldöntetlen kérdés a- 
zonban, hogy milyen mértékben befolyásolták védelmi, katonai 
szempontok az utóbbiak kialakítását,s mennyiben volt szerepe 
mindebben a reprezentációnak /56/.

Az arisztokratáknak a királyi épületekkel vetekedő méretű, 
gyakran talán várkastélynak is nevezehető rezidenciái mellett 
azonban a nemesség középső rétegei is emeltettek maguknak a XV. 
század folyamán "újtípusú" székhelyeket: társadalmi súlyuknak 
és anyagi leehtőségeiknek megfelelően ezek a várak jóval kiseb-
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bek és szerényebb kiképzésűek, de ugyancsak szabályos, négyszög 
alaprajzinak voltak. Bennük a nagy torony -- bejárata védelmi 
okokból még az emeleten -- sokszor nem csupán a reprezentációt 
szolgálta, de az egyetlen lakóépület is volt egyúttal. Másutt 
külön palota állhatott, de a bejáratot általában itt is külön 
torony erősítette. Sziget és Vázsony e típus jobban ismert pél
dái /57/.

Nagybirtokosi rezidenciák azonban úgy is létrejöttek, hogy 
nem korábbi várépületet vagy annak helyét használták fel, hanem 
várnak nem tekintett építményt: udvarházat. Várpalota erősségé
nek régészeti kutatása egy, még a XIV. századra visszavezethető, 
többosztatú, díszes, de földszintes nemesi udvarházat határo
zott meg, mint a feltehető legkorábbi építményt. Azonban az Új
laki-család által 1440 körül végeztetett nagy átalakítás során 
nem csupán a földesúri lakóhely ezen alaptípusát foglalták be
le a szabályos, négysaroktornyos, középudvaros várba, hanem egy 
olyan, több épületből álló együttest,melyre nagyjából a Zsig- 
mond-kortól egy új elnevezést alkalmaznak az oklevelek -- egy 
castellumot. Az eddigi történeti-régészeti kutatások nem tudták 
még megnyugatóan felderíteni az ugyanabban az időszakban épült, 
várnak /castrum/ illetve kastélynak /castellum/ nevezett épü
letek formai megjelenésében jelentkező különbségeket, mint a- 
hogy esetleges jogi eltérések sem voltak kimutathatók, sőt, még 
a társadalmi háttér is azonosnak tűnik. Mindenesetre a castel- 
lumok számos olyan jellemvonást mutatnak, mint az előzőekben 
ismertetett várak egy része: általában síkvidéken, jól megkö
zelíthető helyen, gyakran a településeken belül, szabályos, 
négyszögű alaprajzzal épültek. Lakóépületeik megfelelő kényel
met nyújthattak birtokosaiknak, s ha falszorosokról, külső vá
rakról nem is tudunk, bár saroktornyok ismeretesek (a gazda
sági szárnyak általában a lakóépület/ek/ mellett helyezkednek 
el), a körítőfalat áttörő kaput általában itt is kaputorony vé
di. Azaz a rezidenciatípus egyszerűbb változataihoz állnak kö
zel, ahol a lakószárnyak nem zárnak közre díszes középudvart. A
XV. század első feléből fa védővonallal és lakóépülettel ren
delkező castellum is ismeretes a Dunántúlról, de valószínű, 
hogy az ide sorolható építmények többsége már ekkor, s főként 
később, a XV— XVI. század fordulóján szilárdabb építőanyagból 
készült. Számos esetben azonban valószínűsíthető, hogy a magot 
egy korábbi eredetű udvarház alkotta, ezt fejlesztették később 
tovább -- régészeti adatok szerint gyakran a falu egy részének 
kisajátításával, bár ez a korszak újonnan épített várainál is 
megfigyelhető -- nagyobb kényelmet és védelmet nyújtó, egyúttal 
magasabb presztízst biztosító s végül a gazdálkodás igényeinek 
is jobban megfelelő épületegyüttessé. További adatok csak be
ható régészeti kutatásokból várhatók, annyi azonban már ma is 
bizonyosnak látszik, hogy az 1500-as évek elejére már fő eleme
iben kialakult a várépítészet következő fő korszakának jel
legzetes épülettípusa, az általában emeletes, szintenként 2-3 
helyiségre oszló reneszánsz nemesi kastély /58/.

Az előzőekben jellemzett "vidéki főúri rezidenciák" első 
virágkora a Dunántúlon Zsigmond uralkodása s az azt követő év
tized lehetett, később az építkezések száma némileg csökkenni 
látszik. Újabb fellendülés bontakozik ki azután a XV--XVI. szá-
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zad fordulójától, a már a főúri-főnemesi udvarokban is meggyö
kerezett új művészeti irányzat, a reneszánsz jegyében. A palo
taszárnyak átalakítása mellett -- a homlokzatokat kőkeretes nyí
lásokkal díszítik, a belsőkben új boltozatok, az ettől az időtől jobban ismert kandallók, az udvaron a királyi székhely pél
dájára loggiák épülnek -- ritkábban új épületrészek,is készül
nek, mint a simontornyai toronyegyüttes, a régi és az új stí
lus együttélése legszembetűnőbb jelei az erre az időre tehető 
késő-gótikus kápolnák vagy kápolnaszentélyek. Természetesen 
továbbfolytatódik a külső falrendszerek, címeres kapuvédőművek 
emelése is. Egy érdekes, kellően még nem tisztázott hátterű 
jelenség is megfigyelhető ugyanekkor: számos régebbi eredetű, 
sokszor nehezebben megközelíthető várban is sor került kisebb- 
nagyobb reneszánsz átalakításokra, elsősorban a lakóépületeket 
"korszerűsítik". Kérdéses, vajon csupán a várbirtokosok "köte
lező" reprezentációjának folytatásáról van-e szó vagy lakóhely
ként is előtérbe kerültek-e ezek az erősségek. A reneszánsz é- 
pítészeti tagozatok mindenesetre megjelennek a castellumokon is 
(sőt, jelentős részük már ebben a stílusban épült), emellett 
találkozunk velük olyan, még ekkor is élő "ősi" építészeti tí
pusnál, mint az egyetlen torony mint központi mag alkotta erő
dítmény is /59/.

A várépítészet általunk vizsgált utolsó korszakát a török 
hódoltság kora jelenti. Áttekintésünkben erre csak röviden té
rünk ki, fő jellemzőit ugyanis már korábban meghatározta az ed
digiekhez képest jóval gazdagabb forrásanyagra, az okleveles, 
művészettörténeti és régészeti adatok mellett már ábrázolások
ra, tervrajzokra, invertáriumokra is támaszkodó kutatás. E kor
szakot alapvetően meghatározta, hogy a török hódítók megjelené
se és az országon belüli, szinte folyamatos harcok következté
ben eddig ismeretlen mértékben előtérbe került a védelmi épít
kezés , sőt a tűzfegyverek széleskörű elterjedése miatt annak 
teljesen új formája. Ez ugyan nem jelentette azt, hogy az erős
ségek, mint lakóépítmények jelentősége teljesen visszaszorult -- 
bár kétségtelen, hogy ebben az időben indult meg a középkori vár 
fogalom által egyesített funkciók szétválása, azaz a katonai sze 
repet betöltő erőd és a védelmi gyűrűt már nélkülöző lakókastély 
kialakulása /60/.

Maga a mohácsi csata természetesen nem jelentett éles vál
tást a Dunántúl várépítészetében. Adataink elsősorban a ko
rábbi tendenciák további érvényesülésére utalnak, kevesebbet 
tudunk arról, hogyan reagált a várbirtokos réteg az azután rend
szeresen megismétlődő török hadjáratokra. Nem kizárt, hogy már 
gyorsan megindult az erősségek (s talán más védhető épületek) 
egyszerű eszközökkel, palánkokkal, sáncokkal való erősítése, de 
ezek különválasztása az előző időszakokból származó hasonló vé
delmi vonalakból még aligha lehetséges. De nincsenek pontosabb 
ismereteink arról sem, hogy mikor jelentek meg területünkön az 
első, kifejezetten a tűzfegyverek számára kifejlesztett védő
művek, így a kapuvédő barbakánok, ágyútornyok, s főleg a kerek 
rondellák és az ötszögű bástyák. Bár az utóbbiakkal már két
ségkívül találkozunk az 1530-40-es évektől, az egyes típusok 
használatának pontosabb időrendje még nincs kidolgozva. Fény-
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koruk inkább a század közepétől-második felétől számítható, s 
elterjedésük aligha független attól, hogy az 1556-ban létre
hozott Udvari Haditanács -- miután a Dunántúl nagy része ekkor 
már török fennhatóság alá került -- megkezdte a Zalából Komáro
mig futó végvárvonal kiépítését. Az új haditechnikai vívmányok 
kifejlesztésében és elterjesztésében jelentős szerepet játszot
tak a Habsburg-uralkodók által behívott, főleg olasz származá
sú hadmérnökök, azonban a Dunántúl területén csak kevés, kife
jezetten modernnek tekinthető erődítmény épült fel. Sziget, majd 
Kanizsa és Győr, részben Tata sorolható ide, a később kiépültek 
már a legfejlettebb, ún. új-olasz vagy fülesbástyás védelmi 
rendszerekkel. A végvári lánc legtöbb eleme azonban meg sem kö
zelítette ezeket, sokszor csak a templomok, kolostorok, udvar
házak erősítésével jöttek létre, s általában csak fából-földből 
építették meg itt az ágyúvédőművek legegyszerűbb fomáit. Vonat
kozott ez természetesen a legtöbb végvár nélkülönhetetlen részét 
képező, sokszor a falusi-mezővárosi települések jelentős terü
letét magába foglaló külső várak védővonalára is -- ezek létesí
tését a végvári hadszervezet tette szükségessé. De a jeletős.ebb, ' 
középkori eredetű váraknál is általában csak néhány rondella 
vagy bástya készült kőből-téglából, összefüggő rendszert alkotó 
bástyaöv csak ritkán, s akkor is inkább már a XVII. században 
épült ki /61/.

Mindennek elsősorban anyagi okai voltak (az ágyúk korának 
védelmi építkezései összehasonlíthatatlanul költségesebbek vol
tak, mint a korábbi korszakok hasonló munkái), de ez szoros ösz- 
szefüggésben állt az erősségek tulajdonviszonyaival. A Mohács 
utáni évtizedekben a királyok, főpapok és az "egyes magánbirto
kosok elsősorban saját váraik védelmi képességeinek fokozására töreked
hettek. Az idő sürgetett, az erők széttagoltak voltak, a belső 
politikai helyzet nem tett lehetővé összehangolt építési tevé
kenységet. Majd amikor Buda s más várak és városok török kézre 
kerülése egyértelműen bebizonyította, hogy csak a központi ha
talom képes az erősségek rendszerének megteremtésével gátat 
szabni a hódítók előrenyomulásának, arra voltcsupán elegendő a- 
nyagi ereje az uralkodónak, hogy néhány stratégiai jelentőségű 
várat építtessen ki korszerű erőddé. Erősségek egész sora került 
ugyan ekkor királyi kézre, de ezek minimális karbantartása és 
őrségük ellátása is állandó gondot okozott- a kincstárnak, komo
lyabb kiépítésük így szóba sem kerülhetett. Jelentős számban ma
radtak várak korábbi birtokosaik kezén is -- illetve voltak to
vábbra is magánbirtoklásban, esetleg királyi katonasággal mege
rősítve, az uralkodó anyagi támogatását élvezve --, ezek viszont 
ritkán voltak abban a helyzetben, hogy jelentősebb védelmi épít
kezéseket végeztess_enek. Csupán néhány, hatalmas birtoktesteik 
mellett jelentős politikai szerepre is szert tevő főúr és főpap 
tudta rendszeresen erődíteni várait és erősségeit, ők gyakran 
az olasz hadiépítészeket is foglalkoztatták. Ilyenek voltak a 
Nádasdyak /Sárvár/, a Batthyányak /Körmend/ vagy a veszprémi 
püspökök /Sümeg/ /62/.

Számos helyen megfigyelhető azonban, hogy nem csupán védőmö- 
vek építésére került sor, a lakóépületek újabb átalakításai és 
bővítései arra utalnak, hogy birtokosaik egyértelműen lakták e 
régebbi eredetű erősségek többségét. Ez az adott politikai hely
zetben érthetőnek tűnik, bár ugyanakkor -- nem annyira az első
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végvárvonalra, mint inkább az északnyugat-dunántúli "hátország
ra" jellemző ez -- az 1550-es évektől gombamód szaporodtak az 
egyszerű udvarházak nyújtotta kényelmet messze meghaladó, rene
szánsz elemekkel díszes kastélyok is, melyek falaikkal, tornya
ikkal, vizesárkaikkal már csak jóval korlátozottabb védelmet 
tudtak biztosítani. Úgy tűnik, a birtokos nemesség felső>réte- 
ge felváltva élt váraiban és kastélyaiban, míg a középnemesség 
inkább csak az utóbbiakkal rendelkezett. Sajnos, az írott for
rásokban szereplő dunántúli reneszánsz kastélyok túlnyomó több
sége elpusztult vagy gyökeres átalakításra került. Az edddigi 
régészeti kutatások két fő típust tudtak meghatározni -- ezek 
egyformán középkori előzményekre vezethetők vissza, ha tömeg-, 
tér- és részletformálásuk néha lényegesen gazdagabb is. Az e- 
gyik: fallal körülvett, szabadon álló épülettömb; a másikat egy 
középudvart körbevevő épületszárnyak alkotják. Az utóbbival mu
tat formai rokonságot az a bizonyára itáliai eredetű, szabályos 
alaprajzú, középudvaros kastélytípus, melynek sarkait az olasz
bástyákkal megegyező alaprajzú, de ágyúállások helyett lakószo
bákat magukba foglaló építmények tagolják. E jellegzetes rene
szánsz építészeti forma a Dunántúlon már igen korán -- Egervár, 
1569 -- megjelenik, ez azonban kivételnek tekinthető s talán az 
építtetők -- a Nádasdiak -- olasz kapcsolataival magyarázható. A 
legújabb kutatások ugyanis arra utalnak, hogy az ilyen és ha
sonló, szimmetrikus elenrendezésű kastélyok fénykora már a XVII. 
század, s ez a típus még hosszú ideig él a barokk építészetben 
is /63/.

A török várépítészetről végül sokkal kevesebbet tudunk, a 
kevésszámú viszgálatokból is nyilvánvaló azonban, hogy a válto
zatos palánkrendszérek alkalmazása mellett (talán már inkább a
XVII. században?) új erősségeinknél megfigyelhető a nyugat-eu
rópai várépítészet elemeinek érdekes, módcrsított adaptálása is 
/64/.
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Jegyzetek
/1/ A magyarországi'várkutatás kezdeteinek feldolgozása, rész

letes irodalommal: Csorba Cs.: A magyarországi várkutatás 
története = MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának 
Közleményei XXIII /1974/ 289-310., a történeti jelenségek 
historizálásának kérdésére: ENGEL 1984. 288-295., a "föld
várak" vizsgálatára: Nováki Gy.: A magyarországi földvár- 
kutatás története. Régészeti Füzetek S.II. 12. Bp. 1963.

/2/ A fejlődési elmélet első részletes kifejtése: Gerő L.: Ma
gyarországi várépítészet Bp. 1955., majd kisebb módosítá
sokkal uő : Magyar várak Bp. 1968. ill. Ungarische Burgen 
/ugyanez angol és francia nyelven is/ Bp. 1969. Tipológiá
jának elsősorban a kései korszakokra vonatkozó része bi
zonyult időtállónak, vö. uő: Oie Entwicklung der europä
ischen Festungsbaukunst im 16-17. Jahrhunder = Acta Techni
cs 77 /1974/ 137-238. Elméletének tömör összefoglalása to
vábbá: uő: Die charakteristischen Epochen des Burgbaus = 
IBI /Internationales Burgenistitut/ Bulletin Nr. 28 /1970/ 
6-26. Ez utóbbi, évente megjelenő konferenciakötet más ta
nulmányaiban nem találkozunk Gero L. terminológiájával. 
Az első régészeti kutatások összefoglaló értékelése: Holl
I.: Mittelalterarchäologie in Ungarn = ActaArchHung 22 /1970/ 
386-398., 406-410. Gero L. elméletét utoljára az általa
szerkesztett Várépítészetünk /Bp. 1975/ c. kötetben fejtet
te ki, de az itt közölt, az egyes kutatók által írt beszá
molók közül igen sok -- így Esztergom, Gyula Márévár, Sá
rospatak ismertetése -- értékesléseiben eltér a vázolt fej
lődési rendszertől!

/3/ A késő-középkori várkutatásokra: Feld I.: Késő-középkori 
várkutatásunk újabb eredményei = F0D0R-SELMECZI 1985. 175- 
203. "A honfoglalás és kora-Árpád-kori nemzetségfői és is
pánsági központok régészeti kutatása" c. kutatási program 
eredményeire ld. az ActaArchHung 28 /1976/ számos tanulmá
nyát, ill. az újabb összefoglalásokat. NOVÁKI-SÁNDORFI 1981. 
és 1984. A kérdéskörről legújabban, az ún. vörös sáncok 
problémája kapcsán a Soproni szemlében -- 1987/1-3. szá
mok -- i megjelent tanulmányokat. A kisméretű várakra: MIK
LÓS 1982., 1985., a török palánvárakra : GAÁL 1985.

/4/ GYÖRFFY 1976., 1977. -- FÜGEDI 1975., 1977. -- ENGEL 1977.,
1982., 1984., 1987. —  A XVI. századi végvárrendszerre vo
natkozó adatok legutóbbi összefoolalása, az építészettör
téneti vizsgálatok figyelembevételével: SZÁNTÓ 1980. Az ú- 
jabb eredeményekre, már a XVII. század vonatkozásában is: 
a Studia Agrensia /Eger/ konferenciakiadványai.

/5/ KOPPÁNY 1974., 1985., 1987. —  Előtte a nem elsősorban erő
dítmény jellegű, török hódoltság kori épületek első számba
vétele, igen hiányosan: H. Takács M.: Magyarországi udvar
házak és kastélyok, XVI-XVII. század. Bp., 1970. A művé
szettörténeti kutatás legjelentősebb eredménye, főleg már 
a XVII. századra: BALOGH 1975.

/6/ Az első áttekintés: Sándorfi Gy.: A magyar várépítészet ko
rai szakaszáról, irodalmi adatok és terepbejárások alapján 
= ArchÉrt 106 /1979/ 244-254. -- Azóta Sándorfi György és
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Nováki Gyula Komárom, Tolna és Somogy megyékben folytatnak 
rendszeres terepbejárásokat és felméréseket, míg Zalában 
Vándor László végez hasonló munkát.

/7/ 3ól jellemzi a kutatás állását, hogy számos jelentős ob
jektumról —  leszámítva a Régészeti Füzetek rövid beszámo
lóit -- csupán érintőlegesen, vagy rendkívül röviden érte
sülünk (ld. 12, és 22. jegyzetünket) vagy épp a "Tájak-Ko- 
rok, múzeumok" népszerűsítő füzetsorozataiból, ld. erre a
14., 30., 31. jegyzetünket!

/8/ Ennek az első, vázlatos, de dokumentációs melléklettel is 
kísért kísérlete: Feld I.: Neuere Ergebnisse bei der Un
tersuchung mittelalterlicher ungarischer Burgen = ARX. 
Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol. 
1987/1. 196-202.

/9/ GYÖRFFY 1976 . , 1977.
/10/ N0VÁKI-SÁND0RFI 1981., 1984., TOMKA 1976., 1977. és 1967.-- 

Az utóbbi munkából idézünk: "A koraközépkori kerámiák kel
tezésének pontossága /néhány kivételes esettől eltekintve/ 
alig csökkenthető i 50 év alá" -- továbbá GÖMÖRI 1987. és 
végül NOVÁKI-SÁNDORFI 1987., bennük a teljes korábbi irdo- 
dalommal.

/11/ NAGY 1966. 214-220
/12/ KRAL0VÁNSZKY 1983., 1984.a., 1984.b., 1985.
/13/ KRALOVÁNSZKY 1984.b., 1985
/14/ SZŐKE 1986.a., BAKAY 1985.
/15/ Az óbudai késő-római építmények "továbbélésére" összefog

lalóan: Póczy K.: Mit használhatott fel Aquincum település- 
szerkezetéből a középkori Óbuda? = ÉpÉpTud. XV. /1983/. 
335-352. Zalavárra: Sós Á.: die Ausgrabungen Géza Fehérs in 
Zalavár. Bp. 1963., továbbá újabban VÁNDOR 1986. 29.

/16/ Sándorfy Gy.: Korai váraink típusvizsgálata = FODOR-SELME- 
CZI 1985. 159-173. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt a szerző 
elsősorban Györffy Gy. történeti koncepciójából indul ki, 
s nem vizsgálja külön-külön az eddigi régészeti adatokat.

/17/ NOVÁKI-SÁNDORFI 1987., T0MKA 1987., GÖMÖRI 1987. valamint 
a Soproni Szemle 1987/1-3. számaiban megjelent további ta
nulmányokat .

/18/ A kérdéskörrel először Németh P. foglalkozott: Civitas et 
suburbium = Soproni Szemle 1981. 50-58., majd utóbb uő már 
árnyaltabb véleményt fogalmazott meg: Az I. István-kori is
pánsági központok kutatásának eredményei és feladatai = 
FODOR-SELMECZI 1985. 105-114. --A várbelsők építményeire: 
T0MKA 1976, 1977 és 1987, GÖMÖRI 1987, valamint uő:
Die Erforschung der Burg der Gespanschaft von Sopron und 
ihrer Umbebung in den Jahren 1971-74. = ActaArchHung 26. 
/1976/ 422-423. végül SZŐKE 1986.a.

/19/ Fehérvárra és Veszprémre: KRALOVÁNSZKY 1983., 1964.a.,
1984.b., 1985., Győrre: Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyaror
szág történeti földrajza II. Bp., 1987. 595., Esztergomra
NAGY 1986.

/20/ BAKAY 1985.
/21/ Részletesen: NAGY 1986. 200-236.
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/22/ SIKLÓSI 1987. 5-6. , 12.
/23/ A korai időszakra helyezett kisméretű várakra ld. még: 

Sándorfi Gy.: Három korai magyar motte = Műemlékvédelem 
1986/1. 1-7. -- A vártípus kronológiai helyzetének euró
pai áttekintése, Közép-Európa vonatkozásában késői datálás- 
sal: Hinz, H.: Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der 
mittelalterlichen Adelsburg. Köln, 1981., vö. a legújabb 
morvaországi irodalommal: Unger, J.: Zum Stand der Hausberg 
/Motten/-Forschung in Südmähren = Beiträge zur Mittelalter
archäologie in Österreich 3 /1987/ 85-106., továbbá Kouril, 
P.-2aöek, R.: Drobná stfedovëkà opevneni v Pobeskydi a o- 
tázka jejich klasifikace = Casopis Sle2ského Muzea. Seria 8. 
35. /1986/ 97-138. —  A királyi udvarhelyekre: Koppány T.:
XI. századi, királyi udvarház maradványai Zircen = VMMK 11 
/1972/ 139-147., illetve újabban, számos ponton eltérő érté
keléssel: Kralovánszky A.: A veszprémi és zirci templomok 
kutatásának újabb eredményei = FODOR-SELMECZI 1985. 353-360.
végül Gerevich L.: The royal court /curia/ the provost's 
Residence and the village at Dömös = ActaArchHung 35 /1983/ 
385-409.

/24/ így Zalaszentiván-Kisfaludihegy: Nováki Gy.: Zur Frage der 
sog. "Brandwälle" in Ungarn = ActaArchHung 16 /1964/ 120-131. 
-- Bácsa-Szentvid domb: Nováki Gy.: Árpád-kori sáncvár a bá- 
csai Szent Vid dombon = ArchÉrt 103 /1976/ 116-125. -- Velem- 
szentvid: FEKETE 1984.

/25/ Az eddig kutatott somogyi központok esetében sem ismeretesek 
e téren közelebbi adatok: Magyar K. : A babocsai nemzetségi 
központ kutatása I. = SMK 3 /1978/ 131-151., uo: Ispánsági 
és nemzetségi központok kutatása Somogybán I. = SMK 4 /1981/, 
uő: Ispánsági és nemzetségi központok kutatása a Somogybán = 
F000R-SELMECZI 1985. 133-141.

/26/ A sáncoknál meafigyelt kőfalazatokra: T0MKA 1976., N0VÁKI- 
SÁN00RFI 1987., H0LL 1979.' 110-112.

/27/ A kérdéskör részletes kifejtése: FÜGEDI 1977.,' ugyanott IV. 
Béla politikájára Szigliget és Harsány esetét.

/28/ A korai városfalakra: H0LL 1979. további irodalommal, vala
mint SIKLÓSI 1987.

/29/ Esztergomra: NAGY 1986. 249-264., továbbá az újabb kutatási 
eredményeket is felhasználva, néhány ponton eltérő értékelés
sel: HORVÁTH 1986. Óbudára a legutolsó összefoglalás: Altmann 
J.: Neueste Forschungen der Burg der Königin in Óbuda = Ac
taArchHung 34 /1982/ 221-233.

/30/ Minderre legújabban, a korábbi irodalommal: Szőke M.: Viseg
rad. Alsóvár, Salamon-torony. TKM Kiskönyvtár Bp. 1985. ill. 
SZŰKE 1986.b. Nem kizárt, hogy az alsóvár szolgált lakásul 
s a fellegvár inkább hatalmi bázis volt.

/31/ A budai kutatásokkal jelenleg végző régészek legújabb össze
foglalásai, irodalommal és utalással a "budai vitára": MA
GYAR 1986.. ill. Bencze Z. : Előzetes jelentés a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum udvarán folyó ásatásokról = Hadtörténeti 
Közlemények XXXIV /1987/ 370-385. -- A királyi udvarhelyek
kérdéséhez ld. még Györffy Gy.: Budapest története az Árpád- 
korban = Budapest Története I. Bp. 1973. 344.
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/32/ Kralovánszky A.: Újabb adatok a veszprémi Gizella-kápolna 
középkori és újkori építéstörténetéhez = ÉpÉpTud XV /1983/ 
273-282., G.SÁNDOR 1987., uő: Pécs = GERO 1975. 213-216.

/33/ Minderre, számos kérdésben (így az "újtípusú" magánvárak 
jellege, a XIII. századi tartozékok és uradalom problémája, 
s főképp az okleveles említések értékelése a várépítési ide
jének meghatározásában) a korábbi kutatástól eltérő állás
ponttal: ENGEL 1987. -- További tárgyalást igénylő kérdés,
hogy az ispánsági várakétól eltérő gazdasági alap, tehát hogy 
e magánvárakat egyre inkább az egységesülő jobbágyság szol
gáltatásai tartották fenn, befolyásolta-e, s ha igen, miképp 
és milyen mértékben ezen erősségek létrejöttét és szerepét, 
vö. FÜGEDI 1977. -- Emellett itt kell kitérnünk arra, miért 
sorolunk minden kisméretű várat a magánvárak közé. Ez első
sorban az éles méretbeli eltéréssel magyarázható, másrészt 
birtoktörténeti adatokkal. Ennek megfelelően nem zárható ki 
(mint ahogy nem is bizonyítható), hogy közöttük található né
hány királyi építésű erősség, így esetlegesen az erdőispán- 
ságok várai. E kérdésben továbblépés mindenképpen csak továb
bi kutatással lehetséges.

/34/ MIKLÓS 1982., 1985., kifejezetten a Dunántúlra: VÁNDOR 1986.
10., 22., 33., FELD-KISFALUDY-VÖRÖS-KOPPÁNY-GERELYES-MIKLÓS
s.a., Holl I.-Parádi N.: Nagykeszi középkori falu kutatása = 
VMMK 16 /1982/ 181-199., Nováki Gy.: Őskori és középkori vá
rak a bakonyi Kesellő- és Zörög hegyen = VMMK 14 /1979/ 112- 
118. -- Adatálás és a funkció kérdésére bővebben: FELD 1987., 
ugyanitt Miklós Zs. és Sándorfi Gy. erre reflektáló írásai 
Ld. még a 23. jegyzet további irodalmát.

/35/ MIKLÓS s.a., továbbá FELD 1987.
/36/ A nyéki kései faépítményekre: MIKLÓS s.a., Visegrádra: Sch. 

Pusztai I.: A visegrádi fellegvár helyreállítása = Műemlékvé
delem 1983/4. 237., Sümegre: K0PPÁNY-K0ZÁK 1984. 43.

/37/ így Tóth E.: Sabaria-Szombathely karoling vára = Vasi Szemle 
1978/1. 396-408., HORLER 1980.

/38/ Az írott adatokra: Csesznek "tornyai": Pâmer N.: Csesznek = 
GERÖ 1975. 120-121., továbbiak: FÜGEDI 1977. 131., 150., 166. 
/mindezek már a XIV. századból, de nagy valószínűséggel ko
rábbi állapotra is vonatkoztathatók/. Több tornyot tételez 
fel a kutatás Siklós és Rékavár esetében: CZEGLÉDY 1987. 347-
348., Papp L.: Rékavár és 1963. évi felderítő ásatása, Pécs, 
1967. /a közölt leletanyag alapján XV. századi fennállása nem 
bizonyítható/.

/39/ A korszak várainak jellemzőire elsősorban néhány jobban kuta
tott, illetve feldolgozott objektum alapján következtethe
tünk. így az előző jegyzetben említett várakon kívül fontos 
Máré: G .SÁNDOR 1984. 34-36., a vár véleményünk szerint még a 
XIII. században épült --, Szentvid: FEKETE 1984. — , Sümeg: 
K0PPÁNY-K0ZÁK 1984. --, Csobánc: Koppány T.-Sági K.: Csobánc. 
Bp., 1965. Nem tekinthető viszont tisztázottnak Szigliget e- 
sete, ahol várkápolnát is valószínűsítenek: Kozák K.: A szig
ligeti vár 1965-66. évi feltárása = Magyar Műemlékvédelem V. 
Bp. 1970. 229-244. —  itt ui. még az sem zárható ki, hogy az 
1260-62-ben említett vár nem itt, hanem az ún Óvár /"Király
né szoknyája"/ dombján volt! Vö. Zákonyi F.: A szigligeti ó-
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vár = Veszprémi Szemle 2 /1958/ 65-70.
/40/ Holl I.: Négysaroktornyos, szabályos várak a középkorban = 

ArchÉrt 111 /1984/ 207-210. illetve Gergelyffy A.: Kőszeg 
= GERÖ 1975. 194.

/41/ Kristó Gy.: A Kőszegiek kiskirálysága = Vasi Szemle 1975. 
251-268.

/42/ ENGEL 1987., FELD 1987. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy később ne hagytak volna fel várakat.

/43/ Minderre elsősorban: ENGEL 1982., 1984.
/44/ SZŐKE 1986.b., továbbá Héjj M.: A visegrádi királyi palota 

Bp., 1970.
/45/ MAGYAR 1986., alaprajzzal, továbbá Marosi E.: Buda. A ki

rályi vár I. Lajos korában = MAROSI-TÓTH-VARGA 1982. 221- 
223.

/46/ G.Sándor M.: Gesztes = GERÖ 1975. 165-170., korábbi dará
lással, a Csákok várára: Sándorfi Gy.: Hozzászólás az Ár
pád-kori "kisvárak" problémájához = Műemlékvédelem 1987/1.
18., 5. kép.

/47/ NAGY 1986. 265-268., HORVÁTH 1986. 20.
/48/ G.SÁNDOR 1987.
/49/ Dávid F.-Lővei P.: Győr, Püspökvár = MAROSI-TÓTH-VARGA 

1982. 218-219.
/50/ XIV. század közepi átépítés részletesebb indoklásával csak 

Simontornyánál találkozunk -- H0RLER 1980. --, de a fő érv 
csupán egy elég bizonytalan profiltipológiai elemzés. U- 
gyanitt a faburkolatú terek tárgyalása, ld. erre még_ Kő
szeget, vö. 40. jegyzet. -- Az új várakra: Feld I.: Újabb 
kutatások a solymári középkori várban = Studia Comitaten
sia 17 /1985/ 451-476., Zákonyi F. /szerk/: Devecser, Ugod 
Essegvár, Döbrönte. Balatoniüred, 1961. 71-82., Zsiray L: 
Zádor vára = Műemlékvédelem 1964. 111-114.

/51/ ENGEL 1977. , 1984.
/52/ Nagy E.: Buda. A királyi vár., Gerevich L.: A budai vár 

Zsigmond korában = BEKE-MAROSI-WEHLI 1987. II. 116-180.
/53/ Visegrádra: Dercsényi D.-Héjj M.: Visegrád = Pest megye 

műemlékei II. Bp. 1958. 418-420., Tatára legújabban:
Szathmári S.: Tata. A vár Zsigmond-kori épülete = BEKE-MA- 
R0SI-WEHLI II. 1987. 191-193., a pilléres folyosót bővebb 
indoklás nélkül már későbbre keltezve.

/54/ Mátyás építkezéseire összefoglalóan: Balogh J.: Mátyás ki
rály és a művészet. Bp. 1985. 89-1983., Nyékre legújabban: 
Horler M.: A buda-nyéki királyi villa épületei = Ars Hun- 
garica XIV. /1986/ 51-80.

/55/ NAGY 1986. 270-290. HORVÁTH 1986. 20-23., G.SÁNDOR 1984. 
13-33. A győri kutatások még feldolgozatlanok, vö. a 8. 
jegyzetben említett munka 198.

/56/ A birtokosváltást követő reprezentációs építkezésekre: FÜ- 
GEDI 1975. 82-83., az egyes várakra elsősorban: CZEGLÉDY
1987., László Cs.: A cseszneki vár. Szakdolgozat Bp. 1981. 
HORLER 1980., Feld I.-Koppány T.: Az ozorai vár = BEKE- 
MAROSI-WEHLI I. 1987. 332-346., FELD-KISFALUDY-VÖRÖS-KOP- 
PÁNY-GERELYES-MIKLÓS s.a. Teljes át-, illetve újjáépítés
sel számolhatunk ekkor, sőt több esetben az új helyen való 
építkezés sem zárható ki: Sárvár, Fehérkő, Szentgrót, Len-
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ti, továbbá talán Simontornya és Kanizsa esetében. Mivel 
azonban -- alapos régészeti kutatás illetve feldolgozás 
hiányában -- mindez csak feltevés, a részletes irodalomtól 
itt eltekintünk. -- A kor magánvárépítkezésének tendenciá
ira alapvető : KUBINYI 1985. 618-621.

/57/ KOVÁTS 1967., ill. ÉRI 1975. -- Vázsony azonban hamarosan 
a "nagy" rezidenciák jellemvonásait mutató várrá épült to
vább .

/58/ Várpalotára összefoglalóan: Gergelyffy A.: Palota és cast
rum Palota = Magyar Műemlékvédelem V. Bp. 1970., 125-145. 
A castellumokra általában: KOPPÁNY 1974., 1985. és 1987. 
továbbá KUBINYI 1985. 618-621., Az egyes objektumokra: Pá
ka: Vándor L.-Molnár L.: A pákái "Várhelyi domb" területén 
végzett kutatásokról = Zalai Gyűjtemény 18 /1984/ 97-113., 
Tétény: Geszti E.: A nagytétényi kastély története, Borsos 
!_.: A nagytétényi kastélymúzeum = Magyar Műemlékvédelem VI 
Bp. 1972. 53-75., Pomáz: Dinnyés I.-Kővári K.- Lovag Zs.- 
Tettamanti S.-Topái 3.-Torma I.: Magyarország régészeti 
topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája 1. Bp. 
1986. 185-189., Ötvös: Magyar K.: Az ötvöskónyi Báthori- 
várkastély, Kaposvár 1974., Devecseri: KOPPÁNY 1983., meg
jegyzendő azonban, hogy az utóbbi objektumok egy részénél 
az idézett irodalomban eltérő értékelés és datálás.

/59/ HORLER 1980., továbbá G. SÁNDOR 1984. 52-63, a régebbi e- 
redetű, gyakran hegyi várakban folytatott építkezésekre 
főleg: KOPPÁNY 1984., továbbá Feld I.-László Cs.: Gótikus 
és reneszánsz épületiaragványok a csővári és solymári vár
ból = Művészettörténeti Értesítő 30 /1981/81-94. A XVI. 
század elejéről származó toronyvár: Kozák É.: Régészeti és 
műemléki kutatások a dunaföldvár öregtoronynál = A szek
szárdi Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 1970. 181-208.

/60/ A korszak fő tendenciáinak egyik utolsó összegzése, a ko
rábbi irodalom, elsősorban Pataki V.: A XVI. századi váré- 
pítés Magyarországon. Bp. 1932. felhasználásval: GERÖ 1975 
325-344.

/61/ Az általános kérdésekre: SZÁNTÓ 1980., a korábbi tendenci
ák továbbélésére példa Máré és Devecser: G.SÁNDOR 1984., 
KOPPÁNY 1983. A barbakánokat /Pécs, Siklós, Vázsony/ álta
lában korábbra keltezik: G.SÁNDOR 1984., ERI 1975. A ron
dellák datálása szempontjából különösen fontos a budai dé
li Nagyrondella, melyet régészeti adatok az 1530-as évekre 
valószínűsítenek, vö. Gerevich L.: A budai vár feltárása. 
Bp. 1966. 239-252. A bástyarendszerekre: GERÖ 1975. 325- 
344. -- A külföldi hadmérnökök tevékenységére: Marosi E. : 
Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar végvárrendszer 
kiépítésében 1541-1592 között - Hadtörténeti Közlemények
1974., vö. Détshy M. : Végvárrendszerünk 16. századi kié
pítésének kérdéséhez a Hadtörténeti Közlemények 1976., 
Koppány T.: Francisco da Pozzo "architectus regius" és kö
re _= Műemlékvédelem 1984/1. 1-6.

/62/ SZÁNTÓ 1980., az egyes főúri-főpapi székhelyekre: Koppány 
T.: Nádasdy Tamás udvara és az építészet = Magyar rene
szánsz udvari kultúra, szerk.R.Várkonyi Ágnes, Bp. 1987.
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217-227., Pâmer N.- Tóth M.: Sárvár = GERÖ 1975. 227-235., 
Koppány T.: Körmend városának építéstörténete. Körmend,
1986., KOPPÁNY-KOZÁK 1984.

/63/ A régebbi várak lakottságára, használatára: KOPPÁNY 1984. 
Az újonnan épített kastélyok közül csak kevés kutatott ill 
feldolgozott: Koppány T.: A mihályi kastély kutatása és 
helyreállítása = Magyar Műemlékvédelem IX. Bp. 1984. 255-
277., a legutóbbi összefoglalás; KOPPÁNY 1937., vö. mén 
BALOGH 1975.

/64/ Az egyes emlékekre: KOVÁTS 1967., GAÁL 1985., Molnár J.: 
Esztergom-Viziváros török erődítései = Műemlékvédelem 
1967/2. 83-89., Gerő Gy.: Buda török műemlékei, ßp. 1957, 
végül uő: Török építészeti emlékek Magyarországon. Bp. 
1976.

Rövidítések
ActaArchHung
ArchÉrt 
BAKAY 1985.
BALOGH 1975.

BEKE-MAROSI-WEHLI
1987.

CZEGLÉDY 1987. 
ENGEL 1977.
ENGEL 1982 
ENGEL 1984.

ENGEL 1987.

ÉpÉpTud 
ÉRI 1975 
FEKETE 1984.

FELD 1987.

Acta Archaeologies Academiae Scientiarum 
Hugaricae
Archeológiái Értesítő 
Bakay K.: Somogyvár. Bencés apátság rom
jai. TKM Kiskönyvtár Bp. 1985.
Balogh J.: Olasz tervrajzok és későrenais- 
sance épületeink = Magyarországi rene
szánsz és barokk. Szerk. Galavics G. Bp. 
1975.
Beke L.-Marosi E.-Wehli T. /szerk/. Művé
szet Zsigmond király korában 1387-1437. 
I. /tanulmányok/, II. /katalógus/ Bp. 
1987.
Czeglédy I.: Siklós a Zsigmond-korban = 

BEKE-MAROSI-WEHLI I. 1987. 347-352.
Engel P.: Királyi hatalom és arisztokrá
cia viszonya a Zsigmond-korban.Bp.1977. 
Engel P.: Honor vár, ispánság - Századok 
116 /1982/ 880-920.
Engel P.: Vár és hatalom. Az uralom ter
ritoriális alapjai a középkori Magyaror
szágon I.-II. = Világosság XXV /1984/ 
5-6., 288-295., 367-375.
Engel P.: Törprengések az Árpád-kori sánc- 
várak problémájáról = Műemlékvédelem 
1987/1. 9-14.
Építés-Építészéttudomány
Éri I.: Nagyvázsony = GERÛ 1975. 204-212.

Fekete M.: Váratlan épületnyomok egy 
őskori lelőhelyen = Életünk /Szombathely/ 
19B4/1. 75-78.
Feld I.: Megjegyzések az Árpád-kori, ún. 
kisvárak kérdéséhez = Műemlékvédelem
1987/1. 1-8.

FELD-KISFALUDY- Feld I.-Kisfaludy J.-Vörös I.-Koppány F.-
VÖRÖS-GERELYES-MIKLÓS Gerelyes I.-Miklós Zs.: Jelentés az ozo-
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FODOR-SEIMECZI

FÜGEDI 1975. 
FÜGEDI 1977. 
GAÁL 1985.

GERÖ 1975. 
GÖMÖRI 1987

G.SÁNDOR 1984. 
G.SÁNDOR 1987.

GYÜRFFY 1976.

GYÖRFFY 1977. 
HOLL 1979. 
HORLEL 1980. 
HORVÁTH 1986.

KOPPÁNY 1974.

KOPPÁNY 1983 
KOPPÁNY 1984. 
KOPPÁNY 1985.

KOPPÁNY 1987.

KOPPÁNY-KOZÁK

rai várkastélyban és környékén 1981.-85-, 
ben végzett régészeti kutatásokról = A 
szekszárdi Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, 
sajtó alatt

1985. Fodor I.-Selmeczi L. /szerk/: Középkori 
régészetünk újabb eredményei és időszerű 
feladatai. Bp. 1985.
Fügedi E.: Középkori vár - közékori tár
sadalom = GERÖ 1975. 63-86.

Fügedi E.: Vár és társadalom a 13-14. 
századi Magyarországon, Bp. 1977. 
Gaál A.: Török palánkvárak a buda-eszéki 
út Tolna megyei szakaszán = Magyar és 
török végvárak. Szerk. Bodó L. Studia Ag- 
rensia 5. Eger 1985. 185-197.
Gerő L. /szerk/: Várépítészetünk Bp.1975 
Gömöri J.: Archeometriái kutatószelvény 
a soproni vörös sáncban = Soproni Szemle 
1987/1. 38-43.
G.Sándor M.: Reneszánsz Baranyában.Bp. 

1984.
G.Sándor M.: A pécsi Püspökvár és a kö
zépkori egyetem kutatása = Műemlékvéde
lem 1987/2. 94-101.
Györffy Gy.: Die Entstehung der ungari
schen Burgenorganisation = ActaArchHung 
28 /1976/ 323-358.
Györffy Gy.: István király és műve. Bp. 
1977.
Holl I.: Sopron /Ödenburg/ im Mittelal
ter = ActaArchHung 31 /1979/ 106-145.
Horlel M.: A simontornyai vár. Kandidá
tusi disszertáció. Bp. 1980.
Horváth I.: Az esztergomi várhegy ásatá
sának új leletei = A Dunántúl település- 
története VI. PAB-VEAB Értesítő 1986.17-
27.
Koppány T.: A castellumtól a kastélyig = 
Művészettörténeti Értesítő 23 /1974/ 287- 
296.
Koppány T.: A devecseri kastély kutatása= 
ÉpÉptud XV /1983/ 261-271.
Koppány T.: A Közép-Dunántúl reneszánsz 
építészete = Ars Hungarica 1984/2. 
Koppány T.: Középkori kastélyaink és ku
tatásuk problémája = F0D0R-SELMECZI 1985 
203-208.
Koppány T.: Castellum-kastély: a magyar- 
országi kastélyépítés korai századai = 
Magyar Építőipar 1987/9-10. _ 458-462. 

1984. Koppány T.-Kozák K.: Sümeg, Útikalauz.
Bp. 1984.
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KRALOVÁNSZKY 1983. 

KRALOVÁNSZKY 1984.a.

KRALOVÁNSZKY 1984.b. 
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KUBINYI 1985.

MAGYAR 1986.

MIKLÓS 1982.
MIKLÓS 1985

MIKLÓS s.a.

MAROSI-TÓTH-VARGA 1982. 

NAGY 1986.

NOVÁKI-SÁNDORFI 1981.. 

NOVÁKI-SÁNDORFI 1984.

Kováts V.: Sziget várának kutatás- 
történetéhez = Janus Pannonius Mú
zeum Évkönyve 1966. Pécs, 1967. 207- 
232.
Kralovánszky A.: The earliest church 
of Alba Civitas = ALBA REGIA XX. 
/1983/ 75-88.
Kralovánszky A.: Bauhistorische An
gaben zur Frage des Auftauchens des 
vierapaidialen Kirshentyps in Ungarn 
= Folia Archeológia XXXV /1984/ 111- 
136.
Kralovánszky A.: Újabb adatok Vesz
prém és Székesfehérvár településtör
ténetéhez = VMMK 17 /1984/ 189-198.
Kralovánszky A.: Az ispánsági várak 
kérdéséhez = FODOR-SELMECZI 1985. 
129-130.
Kubinyi A,: Die Rolle der Archäolo
gie und der Urkunden bei der Erfor
schung des Alltagslebens ini Spät
mittelalter = Etudes historiques 
hongroises 1985.
Magyar K.: Budapest. Budavári közép
kori királyi palota. TKM Kiskönyvtár 
Bp. 1986.
Miklós Zs.: A Gödöllői-dombvidék vá
rai. Aszód, 19B2.
Miklós Zs.: Árpád-kori /XII-XIV . szá
zad/ kisvárak Magyarországon = F0- 
DOR-SELMlCZI 1985.'143-156T 
Miklós Zs.: A Tolna megyei nyéki vár 
/Felsőnyék-Várhegy/ = A szekszárdi 
Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, sajtó 
alatt
Marosi E.-Tóth E.-Vargha L./szerk/: 
Művészet I. Lajos király korában 
1342-1382.Búdapest-Székesfehérvár 
1982.
Nagy E.: Az esztergomi királyi palo
ta története. Régészeti kutatások 
1934-1969. Kandidátusi disszertáció. 
Bp. 1986.
Nováki Gy.-Sándorfi Gy.: Untersuc

hung der Struktur und des Ursprungs 
der Schanzen der frühen ungarischen 
Burgen = ActaArchHung 33 /1981/ 133- 
160.
Nováki Gy.-Sándorfi Gy.: A magyaror
szági Árpád-kori várak kutatásának 
legújabb eredményei = Műemlékvédelem 
1984/3. 167-179.
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TOMKA 1977.

TOMKA 1987.

VÁNDOR 1986. 
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1987. Nováki Gy.-Sándorfi Gy.: A soproni bel
város "vörös sánca" kutatásának ered
ményei = Soproni Szemle 1987/1. 38-43.
Siklósi Gy.: A középkori Székesfehér
vár. A legutóbbi tíz év ásatási ered
ményei. Kiállítási Katalógus Bp. 1987. 
Somogyi Múzeumok Közleményei 
Szántó I.: A végvárrendszer kiépítése 

és fénykora Magyarországon 1541-1593. 
Bp. 1980.
Szőke M.: Visegrád, Ispánsági központ 
TKM Kiskönyvtár Bp. 1986.

Szőke M.: Visegrád. Fellegvár. TKM 
Kiskönyvtár Bp. 1986.
Tomka P.: Erforschung der Gespanschaft
burgen im Komitat Győr-Sopron = Acta- 
ArchHung 28 /1976/ 391-409.
Tomka P.: A soproni Vörös-sánc kutatá
sa a Magyar Műemlékvédelem VIII. Bp.,
1977. 65-85.

Tomka P.: Régészeti adatok a győri, 
soproni és mosoni koraközépkori sánc- 
várak történetéhez = Soproni Szemle 
1987/2. 147-155.
Vándor L./szerk/: Régészeti kutatások 
a Kis-Balaton térségében. Zalaegerszeg
1986.
A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MAGYAR KÁLMÁN
Ispánsági és nemzetségi központok régészeti kutatásának tele
püléstörténeti eredményei Somogybán (1978-1986)

Somogy megyében 1978-ban kezdtük el a korai, ún. nemzetségi 
és ispánsági központok kutatását /1/. A téma keretében a X- 
XIII. sz-i magyar államszervezet első államigazgatási, egyházi 
és gazdasági csomópontjai országos és megyei szempontból kie
melt szerepet kaptak. Ennek alapján vizsgáltuk a Bő és a Tibold 
nemzetség bodrogbői (Bű-i) és babócsai központjának, valamint 
a hozzájuk tartozó nemzetségi birtokszervezetnek településtör
téneti vonatkozásait. Egyáltalán, milyen birtokok tartozhattak 
a Bő- és a Tibold-nem Árpád- és középkori somogyi szervezeté
hez? Valójában milyen is lehetett egy ilyen nemzetségi bir
tokközpont? Hogyan is lehet megrajzolni településtörténeti és 
településszerkezeti képét?

A különböző források feltárásával párhuzamosan folytattuk az 
említett területeken a régészeti munkálatokat is. Az utóbbiak 
segítségével sikerült azonosítanunk a nemzetségi birtokszerve
zetet, illetőleg irányítási központjait, valamint a bennük lévő 
különböző fontos objektumokat, várakat, kastélyokat, templomo
kat, temetőket, illetőleg a településeket, így a falvakat, e~ 
setleg a városokat , vagy a még kisebb egységeket, vagyis a 
település egykori képét.

Nagyon fontos eredményeket hozott a segesdi királynéi is
pánsági központban végzett -- több mint fél évtizedes —  kuta
tómunkánk is /2/. Ezeknek a településtörténeti összefüggéseit 
szeretnénk itt elsősorban röviden bemutatni, illetőleg vázolni.

I. Egy korai (X-XIII. sz-i) magyar nemzetségi szervezet, ille
tőleg központ rekonstrukciója

1 . A Bő nemzetség somogyi szervezete a középkori források a- 
lapján /3/.

A középkorban a XIII. sz.-tól már írásos források is említik 
a Bő faluban élő, a Bő nemzetséghez tartozó tagokat, illetőleg 
az ottani kolostort. 1234-ben szerepel először comes Ysiph, 
vagyis Izsép ispán, de Villa Bún, azaz Bő faluban. A nemzetség 
valójában I. Jánostól (XII. sz. vége- XIII. sz. eleje) követ
hető nyomon. Világosan látszik, hogy az ún.- "Ös" János neve 
legkedveltebb /4/.
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1449-ből ismerjük a Bő nemzetség leszármazottait: a Laki 
Thuz, a Kürtössy, a Létay vagy Szőcsényi Messer családok osz
toztak meg a nemzetségi birtokokon. Ekkor a nemzetség kezében 
megközelítőleg 22 helység szerepel. Ezek Somogy megyében ÉNY 
felől OK-i irányban ferdén húzódtak, Somogy-Zsitfa és (Mező) 
Csokonya-Szentmárton vonalában /5/.
Összefüggő uradalmat alkottak, amelyet alig szakított meg egy- 
egy más birtokhoz tartozó helység. S ekkorra már a nemzetség 
4 családjának a központja kialakult. így Szőcsény, Léta és 
Sároly-Kysbü (Kisbő), Somogy-zsitfa, Csákány, Varjas-Kér, Gyóta 
falvakkal, míg Lak és Kölked, Hidas, Akcs-Magyari (Buzsák), 
Gyugy, Kisberény, településekkel, addig Kürtös, Pusztakovácsi, 
Sörnye, Szevecs, Kak és Bő, Bodrog, Jád, Szentmárton falvakkal 
alkottak egy-egy egymás szomszédságában lévő birtoktömböt. A 
Bő Kisbő és Böhönye (Bő) korai udvarhelyek mellet a 4 családi 
központ is kialakult, a hozzájuk tartozó Bü-i, szőcsényi és a 
laki várakkal (de talán még a nemzetség kezében lehettek a csá
kányi, a sávolyi, a sörnyei (kaki)- mezőcsokonyai földvárak is 
/6/.

Bő, a névadóheiy, a nemzetségi birtokközpont kegyúri egyháza 
1257-80 között szerepelt, mint a Szent Keresztről címzett bői 
prépostsága. Arra, hogy ez az apátság nemcsak Bő birtokos, 
Solymosi László kutatásai hoztak jó példát /7/. 1228-29-ben 
Kak faluban -- feltehetően a Bő nemzetség birtokán -- 20 háznép 
harangozó lakott. Nyilván Kak lakói egykor a harangozó szolgá
latot teljesítették a bői kegyúri monostornál.

A bői nemzetségi monostor pedig egy világi földesúr, jelen 
esetben a Bő nemzetség birtokadománya lévén juthatott a szol
gálónépek, a kaki harangozok birtokába. A szolgálónépek ilyen 
adományozására -- véleményünk szerint -- a XI-XII. században, 
a monostor alapításakor kerülhetett sor. (L--d Tikos, Somogy- 
sámson birtok).

A fentiek alapján már a források révén is igazolható, hogy 
a Bő nemzetségnek Bőn (Bűn), valószínűleg legkésőbb a XIII. 
sz.ban állt a Szent Kereszt tiszteletére szentelt, ismeretlen 
szerzethez tartozó prépostsága. Bő pedig a nemzetség Árpád-ko
ri birtokközpontja volt, amelynek jelentőségét, nagyságát a 
második, illetőleg a harmadik nemzetségi központnak (udvarhely
nek!), Kisbőnek, valamint Böhönyének a megléte is bizonyítja 
/8 /.

2/ A bői nemzetség monostor kutatása /9/
A középkori monostorhely az alsóbűpusztai részen, az azt So- 

mogyjáddal összekötő földúttól É-ra, a Petőfi utca dómjától 
ÉK-ről határoló völgy mögötti emelkedésen, az ún. Török-dombon 
található. A dombot régebben DNY-ról mocsár, illetőleg folyóvíz 
DK-ről pedig a Pogány-völgyi-víz vette körül. NY-on egy mester
séges árokra, sáncra utaló bevágás figyelhető meg. Az eredeti
leg földvárnak is vélhető kiemelkedést É-ra egy szántóföldi 
mély út zárta le.

NY-K-i tájolású, 26,6 x 9,4 m alapterületű, NY-i bejáratú
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toronnyal (vagy előtérrel) és félköríves záródással, apszissal 
végződő, ÉK-i oldalán kis félköríves szentélyű' kápolnával ren
delkező téglaegyház maradványait, a NY-i sarkán lévő két tám- 
pillérrel a domb déli nyúlványán találtuk meg. (Úgy tűnik, hogy 
egy kisebb románkori templomból megnagyobbított gótikus egyház 
készült itt !) /10/.

A templomot körben az Árpád-kortól kezdve a XVI. sz.-ig be- 
zárlólag temető vette körbe. Ez az 1550-es évek török hadjára
tainak nyomán a templommal együtt pusztult el. Az is kiderült, 
hogy a temetkezésekhez, illetőleg a templom építéséhez az Ár
pád-korban hordhatták ide a téglákat és a köveket a közelben 
lévő római épületből, illetve villából.

Bodrog-Bű környékén, Somogyjád, Edde, de Alsóbogát mellett 
is nagyobb római településről, temetőről tudunk. A templomtól 
DK-re 300-500 m-re lévő még magasabb kiemelkedésen római pén
zek és egyéb leletek mutatkoztak. Somogy megyében a római ro
moknak a felhasználása -- Kaposszentjakab, Somogyvár, de Segesd 
(Bogát-Bohönye) esetében is - bizonyítja a közvetlen építészeti 
kontinuitást, vagyis továbbélést /11/.

3. A bői nemzetségi központ Árpád- és középkori települései 
3/a. A monostor melletti szolgáltató település

A római építőanyag felhasználásával épített, XII-XVI. szá
zadi templomhoz, illetőleg a temetőjéhez, a tőle É-ra, 20-30 
m-re lévő lakótelepülés is tartozott. Itt -- az 1980 nyarán 
folytatott feltárásunk során -- egy 70 x 20 m -es területen meg
találtuk a XI-XVI. századi település lakóházainak (gödreinek), 
kemencéinek, tüzelőhelyeinek, gabonatároló és szemétgödreinek a 
maradványait /12/.

A közvetlenül a temető széléhez tartozó É-i területen már 
egy nagyobb, feltárt formájában 13 x 9 m-es, átlagosan 1 m vas
tag téglafalakból álló, középkori építmény alapjai kerültek 
elő. Az alatta talált nagyméretű, paticsból és téglából készült 
eredetileg boltozott kemence tüzelőtere, illetőleg hamus- és 
szemétgödre jelzi a korábbi építkezési periódust.

A felmenő falú építmény közvetlen közelében egy lemélyí
tett, gödörformában jelentkező 9 x 4  m-es, tégla-, paticske- 
mencével, illetve tüzelőhellyel rendelkező ház állhatott. Tőle 
alig vált el, a hasonló típusú, de jóval nagyobb, 13 x 7 m-es 
épület, valamint a 13 x 6 m-es, földbe mélyített típus.

A földbe mélyített típusok felmenőfalaira a környékükön tég
lamaradványok utalnak. A 31-29 x 14-11 x 7-5 cm-es téglákat - 
mészhabarcs felhasználásával építették a döngölt agyaglapok 
fölé. A téglafalakhoz különböző méretű gerendák, cölöpök is 
tartoztak. A nagyszámú elégett, egykori faszerkezet meglétére 
a vasszegek, a gerenda- és ajtóvasalások utaltak. Az üveglele
tek alapján még az ablak(?) üvegezésére is gondolhatunk/?/. E- 
zek a nagyméretű épületek osztottak, kettő, de inkább három 
osztásúak voltak! S az ún. tisztaszoba meglétére gondolhatunk 
az előkerült zöldmázas pohár- és harangalakú kályhaszemek, a 
kályha tartozékai alapján!
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A földbe mélyített, de esetleg tégla, gerenda felmenő fal
lal rendelkező, XIV-XVI. századi, többosztású házak tetőszer
kezetét csupán a korabeli párhuzamok alapján rekonstruálhatjuk.

A különböző gödörrendszerekkel körülvett építmények alatt, 
a korábbi építmények gödrei, tűzhelyei, részben elbontott, le
égett maradványai is megfigyelhetők voltak. Ezek a XIII-XVI. 
századi éremleletekkel keletkezett későbbi házak előtti, a 
település korábi, XI-XII. századi időszakára utaltak. Vagyis 
itt egy huzamosabb ideig megtelepült és feltétlenül a kegyúri 
templomhoz tartozó település szolgáló, jobbágyrétegének lakó
helyei kerültek elő!

A monostorhoz közelebb lévő, de nem földbe mélyített nagyobb 
téglaépítmény a rangosabbak, talán a barátok lakóhelye lehetett 
Míg a továbbiak a szolgálónépek földbe mélyített és inkább 
többosztású, tégla, patics, gerenda építményei voltak, a hozzá
juk tartozó gazdasági épületekkel, tűzhelyekkel. Ezeket külön
böző időben részben elhagyták, illetve az elpusztultakat újjá
építették. Javarészt azonban átalakították és egészen a XVI. 
századig, a török pusztításig használták!

3/b. A monostortól távolabb lévő második Áprád-kori település
Nagyon lényeges az is, hogy a monostortemplom, illetőleg a 

hozzátartozó település dómjától NY-ra 170 m-re egy, vízparti 
kiemelkedés ÉNY-i sarkában, mintegy 100 x 200 m-es területen 
megtaláltuk a másik Árpád-kori, XI-XIII. századi települést 
/13/.

Az intenzív földművelés következtében javarészt elpusztult 
lelőhelyen, a domb déli lábától É-ra 51,5 m-re tártuk fel az 
Árpád-kori boltozatos kemencével ellátott, földbemélyített, in
kább szabálytalan téglalap alakú, belső térrel rendlekező la
kóházat. A lakótér gödre D-ről és É-ról befelé rétegesen, 
"padmalyosan" lejtett. A DK-i sarokban egy bejáratra emlékez
tető "szűkület" volt. Ez menetelesen haladt befelé az ÉK-i 
sarokban lévő 2 m átmérőjű, többszörösen átéget.t agyagréteg
gel, benne kerámiával, ledőlt boltozattal rendelkező kemece 
irányába. A nagyméretű kemence NY-i részén egy szabálytalan 
formájú hamusgödröt is találtunk.

A bejárat közelében került elő egy másik tűzhely átégett ha
mus foltja.

Az ún. egysejtű, kifelényúló kemencével és másik nyílt tűz
hellyel rendelkező épület szélén megmaradtak a cölöp-, illetve 
a karólyukak is. Ezek alapján következtethetünk a cölöpökkel 
tagolt, sövényfonatos felmenő falra, a sátortetőt tartó ágas- 
faszerkezetre.

A ház alsó agyagrétegét egy égett, hamus pusztulási réteg 
fedte. Magát a lakógödröt már legkésőbb a XIII. században sze
méttárolóként használták. Az építményt -- a benne talált le
letanyag alapján mindenképpen -- egy XI-XIII. századi telepüiés 
részének tarthatjuk.

Ezt a másik Árpád-kori települést a monostor és a szolgál
tató település dombjától egy árokszerű bevágás (talán az egyko
ri sáncárok?) maradványa választotta el. Vagyis egy másik víz-
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menti domb védett D-i lejtőjén, a kiszögellésnél helyezkedett 
el. NY-ról és D-ről a szakadékszerű meredélyes, részben futó 
ér, patak és mocsár védte, míg K-ről magával a monostordombbal 
érintkezett! A monostordombhoz hasonlóan, egyedül É-on volt 
védtelenebb, mivel itt húzódott egy 300-400 m hosszú fennsík. 
Ezen a részen talán árokkal és kerítéssel védekeztek, amit az 
idők folyamán elszántottak.
3/c. Az Árpád- és középkori Bő falu helye

1982. novemberében -- a mélyszántás után -- sikerült megta
lálnunk aSovák-dombi Árpád-kori településtől D-re, átellen- 
ben (az ér, illetőleg a mocsár másik oldalán, a mai földúttól 
D-re) lévő É-D-i domb K-i lejtőjén, a dombtetőtől az egykori 
Pogányvíz nyugatabbra lévő partjáig húzódó, nagy kiterjedésű 
Árpád- és középkori települést, Bő falu helyét. A mai út levág
ta az É-i szélét, míg a K-i részen, a Pogányvíz mai árterétől 
kb. 50 m-re NY-ra ért véget ez a településnyom.

A mai Orsós-ház kerítésének a K-i oldalában, az egykori ún. 
id. Poszaföldön lévő erősen téglatörmelékes maradványok utal
tak az elpusztult téglaépületekre!

A nagyszámú állatcsont és a bevágott, hullámvonalas díszű 
fazék, bögre töredékei, valamint a XIV-XV. századi erősen ta
golt peremtöredékek egy hosszabb időn, sőt több évszázadon 
(legalább a XII-XVI. század között) keresztül itt élő népesség 
telephelyére vonatkoztak /14/.

A településhelytől, az egykori Bő falutól K-re 100 m-re lé
vő másik, Schmidt-dombon tártuk fel Bő falu plébániatemplomát 
és a hozzátartozó temetőhelyét.

3/d. Bő falu plébániatemplomának a feltárása

A monostortemplom dómjától DK-re, megközelítőleg 200 m-re 
lévő kiemelkedés DNY-i végében, a meredek partfal szélén ke
rült elő -- az 1332-35-ös pápai tizedjegyzékben és a XV-XVI. 
században említett -- parókia, illetőleg plébániatemplom alap- 
maradványa /15/. Az 1981-82-ben a területén folytatott feltárá
sunk nyomán egy félköríves szentéllyel és téglalapalakú, ÉNY-i 
és DNY-i sarkán két támpillérrel rendelkező templomot talál
tunk. Vagyis egy 13,1 x 7,6 m-es jellegezetes románkori (XII- 
XIII. századi) falusi templom javarészt elbontott agyag- és 
téglaalapját, illetőleg a kevés helyen megmaradó felmenő tégla
falát rögzíthettük. Az I. Ulászló (1443) ezüstdénárját utánzó 
hamis bronzdénár a XV. század első felére tehető átépítést is 
valószínűsíti, amely azt jelenti, hogy legalábbis a támpilléres 
szakaszt —  a templom belső agyag alapozásával együtt -- 
a XV. század első felében készíthették el, vagy újíthatták meg.

A plébániaegyháznál a szűk temetkezési, cimeterumi hely mi
att valószínűleg a korábbi Árpád-kori sírrétegek és a leletma
radványok is jobban elpusztultak. S ezért maradt meg csupán a 
késői, a szentély körül megtalált koporsós, NY-K-i tájolású,
XVI. század első felére tehető temetőrész /16/.
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3/e. Mit igazoltak a bodrog-bűi központban folytatott ásatása
ink?
1978-1982 között Bodrog-Bűn végzett ötéves feltárómunkánk 

során Magyarországon először sikerült azonosítanunk egy ko
rai nemzetségfői, úgynevezett bői központot, valamint annak 
legfontosabb településrészeit, köztük a szakrális központját, 
három egyházzal.

Az általunk megtalált, a Pogányvíz patakra, és a belefolyó 
NY-K-i irányú érre támaszkodó és tulajdonképpen négy dombra ki
terjedő települések (köztük egy erődített) egységesen igazolta 
a Heves megyében megtalált nemzetségfői, Bő központ település
helyével kapcsolatban kialakított feltételezéseket /17/. 
Vagyis azt, hogy az ottani Bő nemzetségfői szálláshely is a X- 
XI. században már létezhetett!

A Pogány-völgyi-víz : balpartján lévő dombon állt a nemzet
ségi monostor (XII-XVI. század), a mellette lévő XI-XVI. szá
zadi szolgáltató településsel. Ezt NY-ról egy árok választot
ta el a kb. 150 m-re lévő Árpád-kori falutól, melyet DNY-ról 
egy ér, illetőleg mocsár határolt el a másik, a kiemelkedő 
dombon lévő Bő faluhelytől (XII-XVI. század). Bő faluhelyet, 
a tőle K-re megtalált plébániatemplomtól és temetőtől a Pogány- 
völgyi-víz határolta el.

A Bodrog-Bűn, a Bő nemzetség központjában áthaladó fontos 
útvonal Somogyvárral és Segesddel, a két középkori somogyi me
gyeközponttal teremtett közvetlen összeköttetést.

A fontos zalavári központ felől a Bő nemzetség Kisbő köz
pontja és Böhönye (Bő) udvarhelye mellett elhaladó út ugyan
csak a megyeközpontok felé vezetett tovább K-i, illetve déli 
irányban. A mellette fekvő sávolyi, csákányi, szőcsényi, mező- 
csokonyai és bodrog-bűi földvárak (mint a megyében másutt is!) 
akár az utak ellenőrzésére, biztosítására is szolgálhattak /18/

II. A német eredetű Tibold nemzetség dél-somogyi szervezete és
babócsai központja
Babócsát és környékét a Szent István utáni pártharcokban 

résztvevő Tibold nemzetség (1038-1060) kaphatta meg. Babócsa 
1231-ben Theobald leszármazói: Budur comes idősebb fiainak, 
Jakabnak, Kozmának és Petkének osztályrészeként szerepelt, mint 
a körülötte fekvő nagyobb birtoktest "predium principaléja". 
Ehhez a babócsai nemzetségi birtoktesthez megközelítőleg 10-12 
név szerint ismert, míg a lábodi uradalomhoz ugyancsak egy tu
catnyi település tartozhatott. Kétségtelenül a Tiboldok ala
pították Babócsán a Szent Miklós tiszteletére szentelt Benedek- 
rendi apátságot is (első említése 1348-ban). Az előbb falu, 
majd a XV. sz.-tól oppidum Babócsa plébániaegyházát Szent E- 
gyednek szentelték (1248,1334). A Gyümölcsoltó Boldogasszony 
tiszteletére dedikált kápolnájáról 1455-től tudunk. Ezek felte
hetően egy-egy települési egységnek vagy magnak, végső soron 
nemzetségi központnak az egyházai leheltek /19/.

Ha az 1978-1986 közötti babócsai kutatásainkat is település- 
történeti szempontból viszgáljuk, akkor kétségtelenül sikerült 
a forrásokban is szereplő legalapvetőbb középkori objektumokat
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meghatároznunk. Jankovich B. Dénes 1976-ban az ún. Török-vártól 
D-re kb. 200-300 m-re vélte felfedezni a Tiboldok Szent Miklós- 
kolostorát /20/. 1978-as ásatásunk itt (a TSZ-fürd5 területén) 
helyette egy XVI-XVII. sz-i többosztású téglaépület alapfalát 
találta meg. 1979-ben a var előtt a tőle NY-ra lévő Templom
dombon a török kori vár kéttornyos bejárata és egy XVIII. sz-i 
temető mutatkozott, ez lehetett a Török-vár NY-i, külső bejá
rata. A Nagyatád felé vezető út melletti dombon, Léránt-kertnél 
találtuk meg Babócsa egyikXIV.-XVI. sz-i templomát és temető
jét. Ugyancsak a központban (a gyógyszertárnál,valamint a Zrí
nyi utcánál) tártunk fel két ismeretlen (vsz. középkori) teme
tőrészt. Babócsa NY-i határán kívül a bolhői útnál került elő 
egy XIV-XVII. sz-i —  eredetileg templommal rendelkező -- 
mellékletes temető /21/.

A Rinya ellenkező, tehát a balpartján figyelhettük meg a ré
gi Babócsa centrumát. A Csokonyavisontáról és a Barcs felől ve
zető műút baloldali dombján (a Merész-szőlőknél) jelentős római 
leletanyag: téglasírok és villamaradványok kerültek elő. A Tö
rök-várral szemben lévő Nárciszos (Basakert) területén egy e- 
rődített település húzódott. Kívül (a K-i és a DK-i részen) pe
dig Árpád- és középkori falu kiterjedt omladékai, cserép és más 
maradványai mutatkoztak a szántásban.

A Tibold nemzetség babócsai központjában a közel tíz eszten
dővel ezelőtt megkezdett régészeti kutatásaink során először 
sikerült a kiemelten fontos államalapításkori és középkori, 
Dráva és Rinya menti központban lévő korai várakat, település
helyeket, valamint azok templomait, temetőit azonosítanunk és 
részben feltárnunk.

Az itt végzett régészeti munkánk eredményeihez hozzátartozik 
az is, hogy meghatározhattunk három, egymás közelében álló vá
rat, melyek formájuk, méreteik és helyzetük alapján is egyedül
állóak.

Megállapíthattuk, hogy a Rinya balpartján állhatott (a ma is 
látható középkori vár helyén) a Tibold nemzetség Árpád-kori 
földvára és birtokközpontja. Tőle északra közel 50 méterre fe
dezhettük fel a jóval kisebb, (kb. 30 m-es átmérőjű) ún. Motte- 
típusú, XI. századi eredetű földvárat, az ún. 33-as dombot. Ve
le szemben a Rinya jobb partján a Basakert-Nárciszos nevű ré
szén megtaláltuk a megye legnagyobb alapterületű (4,3 hektár), 
téglalap alakú, átlagosan két m magas sánccal, hét bástyával 
rendelkező, kétrészes földvárát /22/. Ebben folytattuk 1984- 
ben, majd 1986-ban is az egyik legfontosabb és legeredményesebb 
régészeti kutatásainkat.

Teljesen feltártunk egy különleges szentélyű,nyújtott és a 
tízszög hat oldalával záródó, támpilléres kiképzésű, 25 x 10 
m-es gótikus egyházat is. Valamint a tőle pár m-re északra lé
vő, ezt korban megelőző, halszálkás építési technikával ké
szült patkóíves szentélyű, XI--XII. századi templomot.

Végső soron a megyében -- a Somogyvár után a második -- a- 
lakos kőfaragványokkal díszített Szent Egyed-egyház maradványa
it hoztuk a felszínre. Vagyis az Árpád-kori Babócsa falu, majd 
mezőváros központi egyházai kerültek elő. jelezve, hogy tőlük 
északra még ott pihennek a hozzájuk tartozó város falai is /23/
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Világosan körvonalazható, hogy az Árpád- és a középkori Ba- 
bócsa a Rinyával elválasztott két centrumra, illetőleg telepü
lésrészre oszlott fel. A jobbparton lévő Templom- és Várdombon 
lehetett a korai, az Árpád- és a középkori vár, amelynek a mo
csárral határolt K-i lábánál (közvetlenül a Rinya mellett) e- 
melték a kisméretű, XI--XII. sz-i Motte-várat.

A vármagtól ÉNY-ra és NY-ra húzódtak a középkori templomok a 
temetőkkel. (Ezek a források alapján sem azonosíthatók a Szent 
Miklós-, a Gyümölcsoltó Boldogasszony-egyházzal).

Babócsa másik fontos településrésze a Rinya balpartján volt. 
Az erődítéssel Árpád- és középkori sánccal övezett basakerti 
területén egy XI--XIII. sz-i és egy XIV--XVII. sz-i téglatemp
lom állt, temetőkkel. Kívül K-ről és DK-ről Árpád- és középkori 
falurészek, míg D-ről a Merész-szőlő római temetője, villaszerű 
települése határolta. (A gótikus egyház téglafalainak építésé
hez sok római téglaanyagot használtak fel!) /24/

III. A segesdi királynéi ispánsági központ kutatásának telepü
léstörténeti vonatkozásai /25/

Segesden 1970-től napjainkig tartó régészeti, ún. komplex 
kutatásokat folytattunk. Ezek során már a források világosan e- 
lénk tárták, hogy Segesd már az Árpád-korban is -- több évszá
zadon keresztül -- a királynék nagyon fontos, összefüggő dél
somogyi birtokszervezetének volt a központja. Egyben a gyakran 
ott tartózkodó királynéi udvartartás székhelyéül is szolgált!

Ez a többiek számára "rejtélyes" segesdi szervezet a tatár
járás előtt IV. Béla király öccsének, Kálmán szlavón hercegnek 
a birtokába tartozott.

Nézzük meg alaposabban ennek a különleges királynéi várme
gyének (az ún. comitatusnak) a szervezetét. IV. Béla a tatár
járás után újította meg a segesdi vármegye szervezetét. Ekkor
tól szerepelt, mint királyi, királynéi megye, élén az ispánnal 
a comesszel.

Ekkortól kezdve ugyancsak jól ismerjük a segesdi királyi, 
királynéi uradalom, a vármegye szervezetét, birtokait és szol
gáltató településeinek a láncolatát. Az Árpád-korban több mint 
félszáz falu, birtok tartozhatott hozzá.

A rendelkezésünkre álló forrásadatok világosan bizonyítják, 
hogy az 1241-1395 közötti időszakban, előbb javarészt királyi, 
majd főképpen királynéi prédiumként, majd székhelyként, ille
tőleg ispánsági központként, kuriás helyként szerepelt.

A királyi, királynéi curia, castellum (kastély) és vár mel
lett Segesden létezett a XV. századig egy civitas, vagyis vá
ros, majd mezőváros.

De a forrásokban is feltűnő, összeségében 7-8 segesdi közép
kori egyház is jól tükrözi a hely egykori rendkívüli jelentősé
gét /26/.

A huzamosabb- ideig itt-tartózkodó udvar, az igényesebb fo
gyasztók jelenléte pedig idevonzotta a külföldi kereskedőket 
is, akik drága árucikeikkel, luxusholmikkal érkeztek.

Sok más mellett 1393-ból ismerjük az ún. segesdi városi ta-
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nácsot is. Élén a bíróval, az esküdtekkel és a nagyszámú idegen 
eredetű, valószínűleg vallon-francia, hospeslakossággal.

A speciális kézműves foglalkozást az ötvös-aranyműves, míg 
az írásbeliséget a jogászi végzettségű litterátus-deák, a város 
írni-olvasni tudó jegyzője képviselte.

Ismerjük a bécsi, a krakkói egyetemen tanuló XV--XVI. száza
di segesdi származású diákok jelentős számát is. Vagyis a se- 
gesdi polgárok gyermekei előszeretettel látogatták a bécsi, a 
krakkói egyetem bölcsészeti fakultásait.

A XIII. századtól kezdve több Segesden tartott törvényható
sági gyűlésről és vármegyei "tisztikart" egyesítő tanácskozás
ról is tudunk.

A XIV. század elejétől és az 1526-1566 közötti időből szár
mazó segesdi források pedig azt is igazolják, hogy Segesd akko
riban Somogy megye elsőszámú központjaként és a somogyi ispán 
székhelyeként is szerepelt /27/.

Mi maradt meg Segesd jelentős államalapításkori, illetőleg 
a későbbi történeti emlékeiből? Mit sikerült az elsősorban ré
gészeti módszerekkel folytatott kutatásaink révén innen meg
menteni és a felszínre hozni?

Különböző terepbejárási, topográfiai szondázó adatok segít
ségével, már 1981-ben feltárásokat kezdtünk, a mai római kato
likus egyház mellett, a Várhegyen.

Már az ásatásunk kezdetén megtaláltuk az addig ismeretlen 
Árpád-kori vár sáncárkait. Ennek alapján 1984-ben -- geodéziai 
felmérések segítségével -- pontosan kiszerkeszthettük a korai 
földvár területét. (Bonyolította a vár helyzetét, hogy föléje 
épült az a nagyobb méretű törökkori palánkvár is, amely a
XVIII. század közepe táján, a ma is meglévő ferences kolostor 
és a templom építésénél szinte teljesen elpusztult). Nem lehet 
szólnunk itt részletesen a feltáráskor talált későközépkori te
metőről, a kápolnahelyről, valamint a vele szemben a József 
Attila utca másik felében húzódó nagyméretű Árpád-kori temető
ről és azok leleteiről /28/. Ellenben meg kell említenünk az 
1982-1985 között feltárt segesdi mezővárost, ahol eredetileg a 
X-XI. századi földvár, majd az Árpád-kori civitas, a város lé
tezhetett. 1984 nyarán a vár alatt lévő területen megtaláltuk, 
majd teljesen fel is tártuk a város központjában lévő egyik 
gótikus palatium (palota), illetőleg a curia pincerendszerét. 
Majd később előkerültek a város, a későbbi mezőváros kiemelt 
jogállású, exemptus plébániaegyházának a maradványai is! (A 
nem a veszprémi püspökhöz tartozó, hanem a kiemelten közvetle
nül az esztergomi érsek fennhatósága alá rendelt templomnak a 
romjai).

Az ötéves kutatómunkánk során feltártuk a királynéi város, 
a későbbi mezőváros központját is! Az ott lévő plébániaegyház
zal, temetővel és a piactér konyákén álló kúriákkal, paloták
kal, a különböző gazdasági épületekkel együtt. Ezt az 500 x 
300 m-es, tehát jelentős nagyságú téglalap alakú városmagot 
vették körbe az egyszerű épületek, köztük a paticsos, a sövény- 
fonatos jobbágyházak utcasorai /29/.

Ezek alapján úgy érezzük, hogy világosan rekonstruálható 
Segesd Árpád- és középkori településképe, illetőleg városképe. 
A mai Felsősegesden (XVIII. sz-i Segesd váron) állt az Árpád-



és középkori vár, a föld, majd a tégla- és később palánkvárban 
létezett egy rezidenciális kápolna (Szent Anna vagy Szent Já
nos?). A vártól D-re pár száz méterre, a mai Bozsoki (egykori 
Parragi--Csöröncsics) földön egy ismeretlen titulust! Árpád- és 
középkori téglatemplom, temető volt. Ugyanakkor közvetlenül a 
vár mellé települt 1687 után, és megközelítőleg 1770-ig ott is 
működött Felsősegesd Szent Katalin-plébániaegyháza, illetve 
annak temetője.

Az előbb említett vártól NY-ra, a másik alacsonyabb dombon 
található az Árpád-kori civitas, majd a középkori oppidum. Az 
1690-es forrás "a fallal kerített egyházát" /szerintünk a Szent 
Mihály tiszteletére szentelt plébániegyházát/ is feltünteti! A 
középkori Segesd vártól, illetőleg a mellette lévő oppidumtól 
DNY-ra létezhetett a Szent Miklós tiszteletére szentelt egyház, 
temetővel, (a mai TSZ-magtár) és a hozzá tartozó középkori te
lepüléssel (Alsósegesd?)! . Ettől még délebbre (a mai Szentkút 
táján) lokalizáltunk egy ún. nagy egyházat, talán a ferencesek 
Árpád-kori Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kolostorának 
helyét. (Ehhez is egy pontosan már nem azonosítható titulusé, 
talán Szent János vagy Szent Anna kápolna tartozhatott.)

A mai iFelsősegesd I /az egykori Segesd vár/ a török kor után 
településszerkezetileg jelentősen megváltozott. Eltűnt ugyanis 
a váralja településről az -1690 tájáig meglévő középkori mezővá
ros. A török kor után beköltöző katolikus horvát-magyar lakos
ság közvetlenül a vár mellé, illetve a középkori mezőváros kö
ré, majd bele települt.

A török idők alatt (a XVI. sz. közepétől) már meglévő Alsó
segesd magyar reformált lakossága - "nyerte el ' Segesváros 
elnevezést" (A vár 1750-es évektől való elbontása után kiala
kult Felsősegesdl és Alsósegesd elnevezés a mai napig megma
radt! /30/

Az 1978-1986 között Bodrog-Bűn, Babócsán és Segesden végzett 
feltáró munkánk során Magyarországon először sikerült a- 
zonosítanunk egy korai magyar nemzetségfői, egy XI. sz-i német 
eredetű és egy Árpád-kori királynéi központot. A bő-központ 
feltárása során megtaláltuk a Pogány-völgyi patak balpartján 
lévő dombon álló nemzetségi monostort (XII--XIII. sz.) a mel
lette lévő XI--XVI. sz-i szolgáltató településsel. Ezt a te
lepülésrészt egy árok választotta el a tőle 150 méterre lévő 
másik Árpád-kori falutól. Ez utóbbit egy ér, illetőleg mocsár 
határolta el a harmadik, egy ugyancsak kiemelkedő dombon lévő 
faluhelytől (XII-XVI. sz). Ezt az ún. Bő faluhelyet a tőle K-re 
feltárt plébániatemplomtól és a temetőtől ugyancsak a Pogány- 
völgyi-víz határolta el.

A Tibold nemzetség babócsai központjában két fontos Árpád- 
és középkori településrészt határozhattunk meg. A Rinya jobb- 
partján lévő Templom-Várdombon találtuk meg az Árpád- és kö
zépkori várat, melynek a mocsárral határolt K-i lábánál emel
ték a XI--XII. sz-ban a Motte-típusú kisvárat.

Ettől a kettős vármagtól ÉNY-ra és NY-ra húzódtak az ide
tartozó középkori templomok a temetőkkel.

46



Babócsa másik fontos középkori településrészét a Rinya bal
partján találtuk meg. Itt az erődítéssel, sánccal, és árokkal 
körülvett területen (a Nárciszosban) egy XI--XIII. sz-i XIV-
XVII. sz-i téglatemplomot tártunk fel a hozzájuk tartozó teme
tőkkel. A sáncon kívül K-re és DK-re Árpád- és középkori falvak 
húzódtak.

A több mint fél évtizedes segesdi kutatásaink segítségével 
sikerült rekonstruálnunk az ottani királyi és királynéi ispán
sági központ településtörténeti képét. A mai Felsősegesden meg
találtuk az Árpád- és a középkori várat, melyben a különböző 
épületek mellett egy kápolna is állt. A dombon a vártól D-re 
egy Árpád- és egy középkori egyház és annak temetője létezett.

Az Árpád- és a középkori vártól NY-ra lévő másik alacsonyabb 
dombon tártuk fel az Árpád-kori Segesd civitas, majd középkori 
mezőváros lakóházait, templomait és temetőjét.

A tőlük két km-re lévő alsósegesdi határban azonosítottuk 
a középkori Szent Miklós-egyházat és temetőjét. Feltételesen 
meghatároztuk a közelben lévő Árpád-kori ferences kolostort, 
illetőleg kápolnát, valamint a még távolabb lévő alsósegesdi 
középkori egyházat és temetőjét.

Vagyis Somogybán először sikerült a XI--XVII. századi idő
szakból a számunkra eddig ismeretlen két nemzetiségi és egy ki
rályi és királynéi központ fontos településszerkezeti képét 
meghatároznunk /31/.
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/1/ Magyar Kálmán: Somogyvár ispánsági és megyeközpontról = So
mogy megye múltjáról 1979. Levéltári évkönyv 10. Kaposvár, 
1979.3-50./Továbbiakban: Magyar 1979., Uő.: Ispánsági és 
nemzetségi központok kutatása Somogybán I. Egyházak és teme
tők = Somogyi Múzeumok Közleményei. Kaposvár, 1981. 43-81. 
/Továbbiakban: Magyar 1981./, Magyar Kálmán: Források So
mogy első honfoglaló nemzetségéről, Adatok a magyar nemzet
ségi szervezet kutatásának történetéhez = Somogy megye 
Múltjából 1984. Levéltári Évkönyv 15. Kaposvár, 1984.3-40. 
/Továbbiakban: Magyar 1984./., Uő.-; A segesdi királynéi
központ történetéről = Somogy megye Múltjából 1985. Levél
tári Évkönyv 16. Kaposvár, 1985. 3-76. /Továbbiakban: Ma
gyar 1985., Magyar Kálmán: Ispánsági és nemzetségi közpon
tok kutatása Somogybán = Középkori régészetünk újabb ered
ményei és időszerű feladatai Bp. 1985. /szerk.: Fodor Ist
ván és Selmeczi László/ 132-142. /Továbbiakban: Magyar 
1985/a./.

/2/ Magyar' 1985.3-76., Magyar Kálmán: A segesdi királynéi is- 
pánság kutatása /1981-1986/. Tud. ülésszak Segesden 1986.
IV. 12-én, valamint Somogyi Honismereti Híradó 1966/2.4-9. 
/Továbbiakban: Magyar 1986./., Uő.: Ispánsági és nemzetségi 
központok kutatása Somogybán /1978-1986/. Dél-dunántúli re
gionális történészkonferencia_előadása, Pécs 1987. V. 9-én 
/Továbbiakban: Magyar 1987/a/., Magyar Kálmán: A X--XI. 
századi magyar állam- és egyházszervezés kérdéseiről. Szent 
István államszervezése. Második Magyar Őstörténeti Konfe
rencia. Zürich, 1987. Előadás, kézirat 1-37.p. /Továbbiak
ban: Magyar Zürich 1987/b./.

/3/ Magyar 1984.3-40., Uő.: 1985/a.132-142. , Magyar Zürich 
1987/b.10-12.

/4/ Magyar 1984.6.
/5/ Uő.
/6/ Magyar 1984.32., 35-36.p.42.jegyz. , Magyar 1985.5., Uő.

1985/a.140-141. Ld. A szerző irányításával folyó somogyi 
földvárkutatás eredményeit /Sándorfi Győrgy-Nováki Gyula 
1984-1987/.

/7/ Solymosi László: Nagybajom és pusztáinak története, Kapos
vár 1979.37-60. /Továbbiakban: Solymosi 1979./.

/8/ Magyar 1984.5-6 . ,8.,10. , Magyar Kálmán: A középkori kapos
vári vár és a város története = Tanulmányok Kaposvár törté- 
netéből/szerk.: Laczkó András /Kézirat 1987.6. /Továbbiak
ban: Magyar 1987/c./.

/9/ Magyar 1981. 46-58., Uő.: A bodrog-büinemzetségi központ
építéstörténete és helyreállítása. Államvizsgacfölgozat. Bp. 
1982. Kézirat 1-50.pld./BME Építéstörténeti és Elméleti In
tézete/. Továbbiakban: Magyar 1982./.,Magyar 1984.13-22.

/10/ Magyar Kálmán beszámolója az MTA Középkori Régészeti Albi
zottsága 1986. június 4-i ülésén.Ld. Kubinyi András, Val
ter Ilona é.s Gerevich László hozzászólását.

/11/ Magyar 1984.19-20., Uő. 1987.1-2.
/12/ Magyar 1984. 22-24.

Jegyzetek

51



/13/ Uő. 24-27.
/14/ Magyar, 1984. 27., 38.p. 87. jegyz.
/13/ Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis /Továbbiakban: 

MREV /II. Bp., 1899. 69., 78., Somogy vármegye. Magyaror
szág Városai és Vármegyéi/ szerk. : Csánki Dezső/ Bp.é.n. 
109.

/16/ Magyar 1994. 29-30.
/17/ Szabó Jáíios Győző: Árpád-kori falu és temetője Sarud ha

tárában I. Egri Múzeum Évkönyve XII. 1973-1974. Eger
1974. 28., 46-49., valamint II. Egri Múzeum Évkönyve
XIII. Eger 1975. 23-24.

/18/ Magyar Kálmán: Babdcsa középkori nemzetségi központjának 
régészeti és építészettörténeti kutatásáról /1978-1986/ 
Műemlékvédelem 1987. Kézirat 1-15.p. /Továbbiakban: Ma
gyar Műemlékvédelem 1987/d/.

/19/ Jankovich B. Dénes: Adatok a Rinya-völgy középkori telepü
léstörténetéhez = Somogy megye Múltjából 7. Levéltári Év
könyv 1976.6. /Továbbiakban: Jankovich 1976./. Magyar 
1987/d.4-6.

/20/ Jankovich 1976.6., Magyar Kálmán: A babócsai nemzetségi 
központ kutatása I. = Somogyi Múzeumok Közleményei 3. 
Kaposvár 1978. 161-185. /Továbbiakban: Magyar 1978./.

/21/ Magyar 1978. 138-153.
/22/ Magyar Kálmán: Somogy középkori művelődéstörténete I. Se- 

gesd város és megye története, régészeti kutatása. Kézi
rat /megjelenés alatt/ Kaposvár 1988. 20-22., Uő: Műemlék- 
védelem 1987/d.2-4.

/23/ Ezek feltárását folyamatosan 1991-ig bezárlólag tervezzük 
/Magyar Műemlékvédelem 1987/d . 14-15./.

/24/ Ld. Nagy Gergely építészménök rekonstrukciós rajzát, va
lamint Magyar Műemlékvédelem 1987/d.13.

/25/ Magyar 1985. 48-52., Uő. 1988. 211-237.
/26/ Magyar Zürich 1987/b.29. Uő. 1988. 211.
/27/ Magyar 1986/7., Magyar Zürich 1987/b. 29-30.
/28/ Magyar 1981.60., Magyar 1988. 192-219.
/29/ Magyar 1985. 50-51., Magyar 1988. 219-237.
/30/ Magyar 1988. 154-181.
/31/ A bodrog-bűi, a babócsai nemzetségi és a segedi ispánsági 

központ „településtörténeti képének rekonstruálása mellett 
folyamatosan dolgozunk a somogyvári, akálmáncsehi és több 
fontos -Somogyi középkori település települészerkezeti 
"egységének" a meghatározásán. Tulajdonképpen távlati 
tervként Az Árpád-kori Somogy régészeti emlékei c,. kandi
dátusi disszertációm egyik lényeges fejezeteként szerepel 
ez a kutatás is.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

VÁNDOR LÁSZLÓ
A Hahót-nemzetség korai központjai 
/Adatok a zalai várépítészet kezdeteihez/

A Hahót- vagy ahogy magát később nevezi, a Buzád-nemzetség 
a, XIII. században jelentős szerepet játszott történelmünkben. 
Nádort, bánt, érsekeket és számos más magas tisztségviselőt a- 
dott az országnak.

Ősük a Haholt nevű német lovag volt, aki kíséretével 1163- 
ban III. István hívására jött az országba, hogy trónra segítse 
őt nagybátyjával, IV. Istvánnal szemben. Minden valószínűség 
szerint Thüringiából származott; a család felmenői wartburgi 
nemesek voltak. Kiemelkedő katonai érdemeinek jutalmául hatal
mas birtoktestet kapott /1/, amely a XIII. századi oklevelek 
tükrében jól megrajzolható. Sopron, Valkó, Somogy, Veszprém és 
más vármegyei birtokai mellett legjelentősebb az a hatalmas 
birtok, amely Zala vármegye középtengelyében a Drávától a Zala 
észak-déli folyásáig húzódott /2/. A nemzetség tagjai a XIII. 
században ezeken a zalai birtokokon éltek. Itt alapították 
1234-ben Hahóton közös nemzetségi monostorukat /3/, majd rövi
desen a család elkülönülő ágai kolostort alapítanak Rajkon /4/, 
Szemenyén /5/ és Keresztáron /6/ is. Váraikkal az oklevelekben 
a XIII. század második felében találkozunk. Ezek 1270-72-ben 
Alsólendva /7/, Csáktornya /8/, Pölöske /9/ és Sztrigő /10/ 
Zalában és Purbach /11/ Sopron megyében, majd 1292-ben tűnik 
fel a zalai Buzád-sziget /12/. Ez az időszak a család fényko
ra. Az 1270-es évek elején az osztrákok elfoglalják a Mura
közt, jelentős Hahót-birtokaival /13/. A belháborúk és az in
terregnum időszaka a család legtöbb ágának további hanyatlá
sát hozza. A XIV. század elejére egyetlen vár, Alsólendva van 
a Bánfi-ág kezében, és egyedül ez a család tud a< későbbiekben 
a főnemesség sorában maradni /14/.

A Hahót-Buzád nemzetség XIII. századi története az okleve
lek alapján viszonylag jól áttekinthető. Zalai birtoklásuk el
ső adata 1192-ből ismeretes /13/,' a XIII. század első feléből 
pedig már minden jelentősebb zalai birtokuk szerepel az okle
velekben .

A megye régészeti topográfiájának készítése során azonban 8 
olyan várral is találkoztunk, amelyek Hahót-birtokokon feküd
tek. de az írás hallgat róluk; további egyről, Buzádszigetről, 
derült ki, hogy bizonyosan létezett az első írásos említést 
megelőző időszakban is.

A mai megye területén eddig 22 olyan erődítményt ismerünk, 
amelyek a leletek, illetve a formai analógiák alapján a XIV. 
század előtt keletkeztek, de egyetlen oklevél sem beszél ró
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luk. Ezeknek -- mint az elmondottakból kitűnik -- valamivel 
több mint 40 %-a Hahöt-birtokokon fekszik. Ebből a 9 várból 
kettőnek a feltárását elvégeztem /16/, egy továbbié most is 
folyik. Előadásomban ezeknek az erődítményeknek a kutatásáról 
kívánok szólni az oklevelek és a régészeti anyag alapján. Bár 
korántsem befejezett munkáról van szó, az eddigi eredmények 
közreadását fontosnak tartom annak a vitának alapján, amely az 
ún. Árpád-kori kisvárak kérdése körül kialakult.

1979 óta, amikor Nováki Gyula, Sándorfi György és Miklós 
Zsuzsa közzétették a Börzsöny-hegység területén végzett kuta
tásaik eredményeit, ez a probléma élénken foglalkoztatja kö
zépkori régészetünket /17/. A kutatók az általuk regisztrált 
Áprád-korra datálható kis alapterületű várak építését a kiala
kulóban lévő földesúri osztályhoz kapcsolják; funkciójukban a 
korai földesúri gazdasági üzemeknek, a prédiumoknak földesúri 
megerősített lakhelyét látják, építési idejüket a XI--XIII. 
századra helyezik. A kötet szerzőinek későbbi publikációi kö
zül kiemelném, hogy Sándorfi György e vártípusnak már a XI. 
században, sőt az ezredfordulón való meglétét igyekszik bizo
nyítani /18/. Miklós Zsuzsa korukat a XII--XIII. századra he
lyezi, és azokat a korai prédiumközpontokkal, kúriákkal azono
sítja /19/. Azóta a kutatás egyre növekvő számban fedezi fel 
ezeket az építményeket, melyeknek fő jellemzője az árokkal 
vagy árokkal és külső sánccal körülvett kis belső mag, amelyen 
legtöbbször nem találunk kő- vagy téglaépítésre utaló nyomo
kat. Ritkábban, de előfordul ez a vártípus két részből állóan 
is.

Legutóbb a Műemlékvédelem c. folyóirat hasábjain Feld Ist
ván felhívja a figyelmet ezeknek a kis váraknak a kerámiaanya
gon és néhány vastárgyon alapuló bizonytalan keltezésére; éle
sen támadja a túl korai datálásokat, és ennek a típusnak még 
a XIII. századi létét sem tekinti egyértelműen bizonyítottnak. 
Megkérdőjelezi azt a feltevést, hogy ezek a várak egyértelmű
en a kúriákkal azonosíthatók, nem elvetve azt, hogy egy részük 
csaugyan az volt /20/.

Engel Pál történeti oldalról közelíti meg a kérdést, és 
több rendkívül fontos megállapítást tesz. Egyrészről leszöge
zi, hogy ezek az elsősorban föld-fa konstrukciójú épületek a 
forrásokban később feltűnő castrumokkal azonos minőségűnek te
kinthetők, másrészről megállapítja,hogy a források hallgatásá
nak lehet egy olyan oka, hogy "amíg a vár számított a birtok 
tartozékának és nem megfordítva, addig egyáltalán nem volt 
szükséges, hogy a várral akár birtokjogi aktus alkalmával em
lítést tegyenek." Kifejti, hogy továbblépést csak azokon a te
rületeken várhatunk, amelyek oklevelesen viszonylag jól ada- 
tolhatók, ahol meghatározhatók a korai birtokviszonyok. Ezeken 
a területeken "meg kell próbálnunk az egyes várak építését 
meghatározott személyeknek tulajdonítani és ezek társadalmi 
helyzetét meghatározni" /21/.

E megállapítások alapján vizsgáljuk meg a Hahót-birtokokon 
található várakat!
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Hahót-Fakos vitéz vára. A ma Hahóthoz tartozó, Alsófakospusz- 
táról keletre, a Szévíz /a középkori Pölöske-folyó/ mocsaras 
völgyének szigetén található. Belső magjában 25-30 m átmérőjű 
kör alakú vár van, árokkal és sánccal körülvéve. Pontos mére
tei az erősen szétszántott állapot miatt nem állapíthatók meg. 
Területén Árpád-kori és XIV. századi kerámia gyűjthető, belse
jében téglaépület nyomai vannak. A vártól délre kisebb telepü
lés van, döntően Árpád-kori kerámiával.

Falkosi első említése 1222-ből van, amikor I. Hahót fiai 
megosztoztak birtokaikon /22/. Bizonyosan erre a várra vonat
kozik az az 1356-os oklevél, melyben Hahóti Herbold utódai 
osztoznak. Ebben szerepel az a sziget, ahol egykor Herbold re
zidenciája volt /... una sessio in insula in eadem Folkusy ha
bita in qua olim prescriptus Herboldus residenciam fecciset 
personalem.../ /23/.

Hahót-Sárkánysziget. Alsó-Hahóttól keletre a Szévíz mellett a 
mocsárban fekvő szigeten található a ma belső átmérőjében 30 
m-es, mély árokkal és külső sánccal körülvett kör alakú vár. 
Az 1987-ben megindult feltárás eddigi eredménye, hogy a vár 
első periódusa Árpád-kori. A XV. században új vár épült a régi 
forma megtartásával oly módon, hogy az árkot kimélyítették és 
kiszélesítették, a kikerült földdel a vár belső területét fel- 
töltötték, illetve a sáncot megmagasították. Tőle délnyugatra 
egy másik szigeten állt a falu.

Karácsonyi és nyomában Fügedi Erik ezt a várat azonosnak 
tartják IV. Búzádnak azzal a név nélkül, 1292-ben említett vá
rával, amit a Kőszegiek elfoglaltak /24/. A helység és az egy
kori vár 1365-ben szerepel, amikor itt Buzádszigeten IV. Búzád 
fiúsított unokájának várhelyet /locus castri/ engednek át /25/ 
A XV. században az Ákosházi Sárkány-családé lesz, akik az el
pusztult vár helyén újat emelnek, innen a mai neve /26/.

Lisző-Várdomb. A Principális /egykor Kanizsa/ völgye fölé ke
letről magasodó dombhát nyugati peremén mély árokkal körülvett 
kör alakú vár, melynek sáncai csak a völgy felé észlelhetők. 
Pontosan az Árpád-kori somogy-zalai megyehatáron fekszik, és 
elhelyezkedése alapján nem annyira Liszóhoz, mint az elpusz
tult Zala megyei Mórichelyhez kapcsolható, melynek feltárt 
Árpád-kori rotundájával szemben fekszik /27/.

Mórichelyt István ifjabb király adományozta a nemzetség 
tagjának, Ponyt comesnek 1259-ben, akinek birtokai a környéken 
feküdtek, és akiben a murakeresztúri apátság alapítóját sejt
jük /28/.

Muraszemenye-Aligvár. A falutól északkeletre fekvő major mel
lett 1878-ban Gőzön Imre leírta a kis méretű kör alakú, árok
kal és sánccal körülvett vár maradványait /29/. Azóta gyakor
latilag teljesen elszántották.



Szemenye 1222-ben szerepel először, amikor I. Hahót fiai 
osztoznak birtokaikon. Közülük Mihály 1248-ban Ferenc-rendi 
kolostort alapít itt, ami később az Alsólendvai-ág temetkező
helye /30/.

Lasztonya-Várdornb. A vár az Alsó-Válicka völgye fölé magasodó 
dombhát legmagasabb pontján helyezkedik el, olyan helyen, ahol 
három dombgerinc összefut. Kör alakú; mély árokkal, sánccal 
van körülvéve. Belsejében régészeti leletet nem sikerült ta
lálni.

Valószínűleg sohasem lakták tartósan.
Tipikusan útellenőrző vár, stratégiailag jól kiválasztott 

ponton. Hahót-birtokként meglehetősen későn, 1416-ban említik 
először /31/.

Söjtör-Gyürke vár. A hahót-söjtöri út felett délről magasodó 
dombhát északi végén található. A szőlőműveléssel erősen szét
rombolt, valószínűleg kerek várat árok és külső sánc vette kö
rül. Belsejéből néhány nem túl jellegzetes Árpád-kori cserép 
ismeretes.

Söjtört 1239-ben kapta Ponyt comes István ifjabb királytól, 
amit IV. Béla még ebben az évben meg is erősített /32/.

Bánokszentgyörgy-Szentmihály. A középkori falu déli végén a 
patak fölött, árokkal és sánccal körülvett kettős vár állt. 
Belsejét kincskeresők erősen szétdúlták. Ásatását Nováki Gyula 
végezte az elmúlt években, eredményei még közöletlenek.

Szentmihály először 1323-ban szerepel, amikor Alsólendvai 
Miklós Károly királytól összes birtokainak megerősítését kéri 
/33/.

Zalacsány-Zsidővár. A Csányi-patak völgyének déli oldalán a 
dombperemen található, ma is mély árokkal és külső sánccal kö
rülvéve. Belőle ellenőrizhető volt a Nagykapornak felé vezető 
fontos útvonal.

Belsejében Árpád-kori cserepeket sikerült gyűjteni. Sági 
Károly a várat tévesen török korinak határozta meg /34/.

A falunak sajnos nincs korai említése, viszont II. Csák 
/szerepel 1266-1309/ utódai a Csányi előnevet használják /35/.

Zalaszabar-Legelő. Az Alsó-Zala-völgynek mocsaras peremén lévő 
lapos félszigeten épült, árokkal és sánccal körülvett 23-23 m 
átmérőjű vár. Feltárása során belsejében négyzet alakú, egymás 
mellé kötőanyag nélkül kővel kirakott területet találtunk,ame
lyet egy nehezebb boronaépület alapozásaként tudunk elképzel
ni. A leletanyag zöme Árpád-kori kerámia, ennek keltezése a
XII. századtól a XIV. század elejéig terjedhet. Vasszögek mel
lett négyzet átmetszetű nyílhegy, bronz lemezgomb és egy má
sodlagosan valószínűleg gombként használt XII. századi bizánci
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típusú bronzpénz került itt elő, amit a numi/ íatika III. Bélá
nak, de régebben Hóman Bálint és újabban Kr stó Gyula is IV. 
Istvánnak tulajdonít.

A vár belső magját nem túl nagy méretű, cö_öpökből állő ke
rítés övezte, ugyanilyen futott végig a külső sáncon is.

Szabar 1233-ban szerepel először, amikor II. Búzád, "volt 
b.án", a Domonkos-rendiek legújabb tagjaként úgy rendelkezik, 
hogy legidősebb fiának, Búzádnak adja Szabart, öröklött birto
kainak korábban fiai között megejtett felosztását épségben 
tartva /36/. Búzád leszármazottai a XIV. században a "Szabari" 
előnevet használják /37/.
Zalaszabar-Nagyrada-Pogányvár. A szabari vártól 2 km-re kelet
re, a Zala-folyó mocsaraiban egy kis sziget északi végén, á- 
rokkal és külső sánccal körülvéve. Belsejében a feltárás során 
kötőanyag nélkül egymás mellé rakott négyzet alakú kőkerítést 
találtunk, amit boronaépület alapjaként értelmezhetünk. Cölöp- 
kerítés nyomait nem tudtuk megfigyelni, ez esetleg a talajvi
szonyok rovására is írható. Belsejében Árpád-kori kerámia, 
XII--XIII. századi, T fejű vasszegek és két négyzet átmérőjű 
nyéltüskés nyílhegy került elő. A kerámiaanyag mennyisége a- 
lapján rövid ideig vagy rendszertelenül tartózkodtak benne, 
űól használható volt mentsvárként, ugyanakkor a királyi hadi
ét balatonhídvégi átkelőszakaszát is figyelemmel kísérhették 
innen.

A vár helymeghatározása kissé problématikus, ugyanis terü
letét ma metszi Nagyrada és Zalaszabar határa /38/. A közép
korban azonban egyértelműen Szabar határába esett. Építésmód
ja és leletanyaga alapján a szabari várral megközelítően a- 
zonos korúnak tartom, sőt azonos építettőt feltételezek.

Az elmondottakat először topográfiai és régészeti oldalról 
értékeljük. Elhelyezkedésük alapján a várakat két csoportja 
oszthatjuk. A két szabari, a buzádszigeti, a fakosi és a sze- 
menyei várak mocsár, víz védelmében, árokkal és külső sánccal 
épültek, nagyjából azonos méretben. A másik csoportot a csá- 
nyi, söjtöri és a mórichelyi várak képviselik, ezek dombpere
men épültek, mély árokkal és külső sánccal. Erőltetés nélkül 
ide sorolható, a lasztoriyai vár is, amely sajátosan kihasználja 
a különleges terepadottságokat. Szentmihály vára egyik cso
portba sem sorolható, ennek értékelésével ezért az ásatás e- 
redményeinek közzétételéig nem is kívánok foglalkozni.

Másik oldalról közelítve a kérdést, a mocsarak védelmében 
épített Szabar, Falkosi, Buzádsziget a régészeti leletek ta
núsága szerint egyértelműen lakóhely is volt. A rendkívül je
lentős Szabarnak ikervára volt, menekülési, megfigyelési cél
lal. A leletanyag alapján ezek a várak tűnnek korábbinak, meg
épülésüket a XII. század vége és a XIII. század közepe közé 
lehet helyezni.

A magasabb fekvésű várak felszínén minimális leletanyagot 
sikerült csak gyűjteni, ami nem utal állandó lakottságra.
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Építési idejüket Söjtör és Mórichely esetében 1259 utánra ha
tározhatjuk meg. Ezek a várak fontos útvonalak fölötti magas
latokon foglalnak helyet, szerepük a századvég belháborúiban 
lehetett jelentős.

Az okleveles adatok alapján a következő kép rajzolható meg. 
Figyelmet érdemel, hogy 1233-ban II. Búzád mennyire külön gon
doskodik Szabarról. A későbbi adatok is azt bizonyítják, hogy 
ez volt egyenes ágának birtokközpontja. A leletanyag nem zárja 
ki, hogy az itteni két vár esetleg már az ő idejében létezett.
A várak datálásának kérdéséhez azonban, közelebb visz bennün
ket egy másik oklevél. Már korábban említettem, hogy az 1270- 
es években a Muraköz osztrák kézbe került, és csak 1328-ban 
tudta Károly Róbert visszaszerezni /39/. A XIV. század közepén 
a nemzetség tagjai megpróbáltak peres úton régi birtokaikhoz 
hozzájutni. Tudjuk, hogy igényt tartottak Csáktornya, Teres- 
tyéntornya, Buzádtornya és Láncréttornya birtokokra is /40/. 
Ezek közül akkor már csak Csáktornya volt vár, a többi csak 
nevében őrizte az egykori erősség emlékét. Ezek a "tornyok" 
egymás közelében léteztek. A neveik elárulják az építtetők 
személyét is. A Szabart külön adományozó II. Búzád fiait is
merjük fel bennük, akik közül III. Búzád 1221-39, I. Csák 1234- 
69, Lankréd 1234-1267, Trisztán pedig 1233-1255 között szere
pel a forrásokban /41/. A várak építési idejének alsó határa 
1233, a felső határ szűkítésében III. Búzádnak, a legidősebb 
fiúnak az adatai segítenek. Ű 1221-ben már Sol comes veje, 
mint ez az utóbbi végrendeletéből kitűnik /42/. 1239 végén
szerepel utoljára az oklevelekben, bár ez természetesen nem je
lenti egyben a halálának évét is. Mindenesetre tudjuk, hogy 
fiai az 1250-es években érett férfikorban vannak, Tamás 1255- 
ben székesfehárvári prépost és királyi alkancellár /43/.Soi 
ugyanekkor bácsi kanonok /44/. III. Búzád özvegyéről 1254-ban 
esik szó /45/. Feltételezve, hogy a fiuk nem idős korukban é- 
pítették egymás közelében váraikat, sokkal inkább a megoszto- 
zási idő tájékán, e várak építését inkább a század harmincas- 
negyvenes éveire helyezhetjük. Ezek az adatok mindenképpen 
behatárolnak egy jelentős várépítési időszakot, ami a Hahót- 
birtokokon végbement.

Rendkívül érdekes az a tény is, hogy ezeket a várakat zö
mében ott találjuk, ahol a XIV. században a család valamely 
ága vagy tagja a helységet előnévként használja. Itt találko
zunk a Szabari, Falkosi, Söjtöri és Csányi előnévvel. Ez u- 
tóbbinál érdemes megjegyezni, hogy ez az ág a Csáktornyát é- 
píttető I. Csák egyenes leszármazása, akik, miután 1270-ben 
elvesztik Csáktornyát, Csányba teszik át székhelyüket /46/. 
Felmerülhet az összefüggés ezen esemény és a zalacsányi ún. 
Zsidóvár építési ideje között.

Az eddigi eredmények alapján összefoglalóan a következőket 
állapíthatjuk meg. Az 1163-ban bevándorolt Hahót-Buzád nemzet
ség zalai birtokain épült kis várak építési idejét az eddigi 
adatok alapján nem tudjuk a XII. század végénél, de inkább a
XIII. század elejénél korábbra helyezni. A fából-földből épí
tett kis alapterületű várak építése a XIII. század közepe tá
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ján lehetett a leggyakoribb, de a század második felében, 1259 
táján, esetleg a hetvenes évek elejéig is épülhettek ilyenek. 
A várak elhagyására a XIII. század végén, de talán inkább a
XIV. század elején kerül sor. A kisvárak eltűnésére abból az 
1356-os oklevélből következtethetünk, amely az 1310-ben utol
jára szereplő Herbold egykori lakhelyéről beszél.

A kisvárak funkciója többféle volt. Egyesek valóban a föl
desúr kúriáját védelmezték, mint Szabar, Falkosi, Buzádsziget, 
másoknak elsősorban katonai szerepe lehetett, mint Csány, Söj- 
tör, Liszó, Pogányvár és Lasztonya. Ez utóbbiak közül azonban 
még egy sincs feltárva, így esetleg ez a kép módosulhat. Két 
birtok esetében, Szabarnál és Szemenyénél találtunk olyan ok
levelet, mely ezeket prédiumnak nevezi.

Végezetül megállapítható, hogy a Zala megyei Hahót-birto- 
kokon fekvő valamennyi kisvár a nemzetségnek a XIII. és XIV. 
században oklevelesen is kimutatható birtokközpontjainak vé
delmében funkcionált és együtt létezett az oklevelekben emlí
tett várakkal.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

HERÉNYI ISTVÁN 
Vas megye várai

Vas megye keletkezését a X. század második felére tehetjük /1/. 
A Dunántúl 900-ban történt elfoglalása után a nyugati végeket 
nagy valószínűséggel a horkák törzse szállta meg. (Tétény, Hor- 
ka, Kál, Bogát, Bulcsu) /2/. A sereg őrszolgálatát a had kato
nái látták el. Az őrködésre a magyaroknak gondja volt már a 
honfoglalás előtt is /3/.

955-ig nem is volt szükség az őrintézményre, hiszen a magyar 
határ az Ennsnél volt 'és a nyugatra irányuló, jórészt győzelmes 
hadjáratok a magyar határtól jóval nyugatra az őrszolgálatot 
csaknem feleslegessé tették. Ez a helyzet azonban Augsburg után 
megváltozott. A németek megerősödésével számolni kellett a nyu
gatról jövő támadásokkal. Valószínűleg már Taksony, de legké
sőbb Géza létrehozta a Dunától északra és délre a határispánsá- 
gokat. A déli határispánság székhelye központi fekvésénél és 
vasközpontúságánál fogva Vasvár lehetett. Majd a déli határis
pánság megyékre való felosztásakor, valószínűleg még Géza ide
jében Vasvár megyéje is létre jött. Ettől kezdve számolhatjuk 
Vas vármegye várainak, mint határváraknak a keletkezését. Nem 
zárhatjuk ki egyes váraknak korábbi eredeztetését sem. Az. őrség 
intézményének megteremtésével mind a régi várak, mind a gyepü- 
erődítések voltak a határvédelem eszközei.

Időrendben és hely szerint a következő várakat, erősségeket 
regisztrálhatjuk.

A IX. és X. században a Pinka mellett: 1. Pinkafő és 2. Ú- 
vár, a Gyöngyös mentén: 3. Kőszeg, 4. Szentvid és 5. Szombat
hely, a Rába mellett: 6. Sárvár, 7. Ikervár, 8. Vasvár, a Mar
cal mellett: 9. Karakó, 10. Kesző.

A XI. században a Pinka mellett: 11. Monyorókerék, 12. Ker
tes.

A XII. században a Rába-vidéken: 13. Újvár, 14. Szentgott- 
hárd.

A XIII. században a Lapines, Kucsenica, Mura mellett: 15. 
Sah, 16. Kukmér, 17. Dobra, 18. Felsőlendva /Grad/, 19. Nemty, 
a Pinka mellett: 20. Borostyán, 21. Szalonak, 22. Villani, 23. 
Veresvár, 24. Olper, 25. Szentmihály, a Gyöngyös mellett: 26., 
Léka, 27. Rohonc, a Sorok mellett: 28. Zalak, a Rába mellett: 
29. Körmend, 30. Rum, a Marcal mellett: 31. Ság, 32. Győrvár, 
33. Egervár.
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1. Pinkafő. Nevét a Pinkától kapta. A Pinka eredetvidékét jelzi, 
mint Gyöngyösfő, Répcefő, Zalafő /4/. Német szerzők szerint a 
frank uralom alatt már váras/?/hely volt /5/. A magyar uralom 
alatt elnéptelenedett és csak Gizella beköltözésével számolha
tunk német hospesekkel. 1126-ban a salzburgi érsek lemondott
II. István javára a pannóniai egyház kormányzatáról, így Pinka
főről is. A németek virtuális jogaikat világi téren is feladták 
/6/. II. András és Lipőt osztrák uralkodó 1225-ben kelt szerző
désében találkozunk először "castrum Pinka" megnevezéssel /7/. 
1255-ben IV. Béla a várat a Csém-nemzetségnek adományozta /6/.
2. Övár. Castrum antiquissimum magyar megfelelője /9/. 1244-ben 
már egy régi vár állott Óvár helyén. Schmeller szerint "das ka
rolingische Fundmaterial weit den Platz /Mittelwerk/ als seit 
dem 9. Jahrhundert besiedelt aus." /10/. "Oie Burg zur Siche
rung des wichtigen Strassenknotenpunktes und Pinkaüberganges 
und war Teil des ungarischen Sperrgürtels." /11/.
3. Kőszeg. Vitatott, hogy castrum Guntionis 802-ben Kőszegre 
vonatkozik-e vagy sem. 860-ban Kirche ad Kensi nevével találko
zunk /12/. 892-ben II. Ottó, 1199-ben Fülöp király erősítette 
meg a salzburgi érseket több egyházában, így Gensiben is /13/. 
Első okleveles említése a XIII. századból való /14/. Előbb ki
rályi vár, majd. a XIII. század második felében Héder-birtok 
/15/.
A. Szentvid. Keletkezését eddig a XIII. századra tettük. Fekete 
Mária régészeti kutatásai nyomán a következőket állapíthatjuk 
meg. Az ásatások kapcsán előkerült egy IX. századból való kis 
templom, egy X-XI. századra datálható földvár /sűrű egymás mel
lé levert kettős gerendapalánk közé döngölt, égetett, agyagos, 
köves sánc a sziklaorom pereméről a felső várat kísérő terasz 
felé/, egy XII-XIJI. századra datálható várfalés két torony. Az 
eddig végzett kutatások megerősíteni látszanak Vékony Gábornak 
azt a feltevését, hogy a Karoling határjárásokban szereplő» 
Vuitineberc /860-ban/ és Buitinesberc /885-ben/ Szent Vid pat- 
rociniumával azonos /16/. Előbb királyi vár, a XIII. században 
Kőszeggel, Lékával, Borostyánnal és Rohonccal, meg Újvárral Hé- 
der-törzsbirtok /17/.
5. Szombathely. Tóth Endre szerint az avarok leverése után 803 
körül Sabaria is a frank birodalom részévé vált. A vár és körü
lötte lévő város romajiban is tekintélyes lehetett, de Toursi 
Szent Márton kultusza itt szülőhelyén éppen a IX. században 
volt a legnagyobb. Valószínű, hogy vára a IX. században épült, 
ugyanis a kerek, ovális várforma a Karoling várak jégjellemzőbb 
alakja. Savaria a Répce, Rába és a Keleti-Alpok közötti terü
leten 828 után grófság központja lett. Savaria Tóth álláspontja 
szerint megőrizte jelentőségét 907-ig, amikoris a Ostmark szer
vezete összeomlott. A Dunántúl megszállásakor került a magya
rok kezébe. Ezzel Tóth fogalmazása szerint Aventinusra támasz
kodva a város és az egykori Ostmark területe magyar ellenőrzés 
alá került és a X. század végén a császárság szempontjából 
Gizella hozományaként is a magyar királyság részévé vált /18/. 
Gizella szombathelyi hozományát történészeink közül többen meg
kérdőjelezik. Tény azonban, hogy a Gizella kíséretéhez tartozó
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Herman lovag Szombathely mellett, Kyal a Gyöngyös mellett ka
pott nemzetségi birtokot. De Ludad és Tömörd Szomathely térsé
gében királynéi birtok volt /19/. A város első okleveles emlí
tése 1274-ben /20/.
6. Sárvár. Sárvár neve s vár topográfiai adottságait tükrözi. 
Ügyen is ez a helység a Rába és a Gyöngyös összefolyásánál ke
letkezett /21/. A vár keletkezési idejére vonatkozóan sokan 
sokféleképpen vélekednek. Fügedi megkérdőjelezi /22/, Czobor 
Béla 1192-re teszi /23/, Koppány Tibor a XII. századra datálja 
/24/, H. Takács Marianna ennél még előbbi időre becsüli /25/, 
végül Érszegi Géza szerint Sárvár az augsburgi vereséget köve
tően, de még a megyeszervezet kialakulása előtt épült /26/. Ok
fejtése terjedelmes volta miatt részleteiben nem ismertethető. 
Lényegében Érszegi Sárvárban Ikervár párját látja. Ez utóbbi 
pedig legalább 1073-ban már állott /27/. 1288-ban Kőszegi János 
nádor itt adta ki Zynsára vonatkozó oklevelét /28/. Itt kíván
juk megjegyezni, hogy Sárvár nem azonos Sárral, bár egymás mel
lett feküdtek. Az Urkundenbuch szerkesztői többször is össze
tévesztik a kettőt egymással.
7. Ikervár. A vár neve Sárvár és Ikervár kettőségére utal. Mind
kettő a vármegyeiszervezet kialakulása előtt, az ausburgi csata 
után jött létre /29/. 1073-ban Salamon király a karácsonyt eb
ben a várban töltötte /30/. Geminum castellum kisebb váracska 
lehetett /31/. 1255-ben Ikervári Dénes több várjobbággyal e-
gyütt Sárvárról perelte Belkus fiát Symeont /32/. Királyi vár 
volt. Az Ikervári-család egyike lehetett a vár várjobbágyainak. 
Hospites seu jobagiones regales de Ikyruar /33/.
8. Vasvár. Vasvár--Heckenast kutatásaira támaszkodva -- a nyuga
ti területen található 54 vaslelőhely és vaskohó központja 
volt. Anonymus Vasvárt a honfoglalással kapcsolatban említi, 
megítélésünk szerint joggal /34/. Okleveleinkben Vasvár csak 
1108-ban keletkezik /35/. A vastelepek nevei, mint pl. Rednek 
és Vasverőszék szintén Vasvár központi vaselosztóhelyének le
hetőségét támasszák alá /36/. A kalandozások idején megnőtt 
szerepe, mert a több tonna vasat igénybe vevő fegyvergyártás 
szervezett vasmegmunkálást igényelt. A város és a vár fontossá
ga tette lehetővé Vas vármegyének is a korai létrejöttét. Cast
rum Ferreum 1242-ben jelentkezik oklevélben /37/. 1276-ban vil
la, 1294-ben civitas. Suburbiumában laktak a vasvári hospesek 
/38/.
9. Karakó. A vár neve a szlávból magyarázható, jelentése folyó
ág /39/. Földvára a honfoglalás előtti időből való. Az ispáni 
várat valószínűleg a X. század végén vagy a XI. század elején 
István király építtette. Eredetileg négy várat foglalt magában. 
Karakót, Nagykeszit, Szegvárat és Tüskevárat /40/ Első okle
veles említése ll56-ból, majd 1257-ből származik. Ez utóbbi ha
tárjáró oklevél volt. Megemlítik benne Zala határát, a Bazna 
patakot, Boldog Adrián egyházát, a Mirag folyót, Farkas és 
Detrik földjét, a nagy római utat, Vossiant és Láncot /41/. 
1205-ben várispánja volt Sol comes, 1250-ben Tamás, a Joachim 
comes fia, 1300-ben Omodé nádor, zalai ispán, a kunok bírája.
A XIII. században castrum seu comitatus de Karko néven fordul 
elő /42/.
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10. Kesző. Neve a Keszi törzsnévvel függ össze. Maga a vár a 
régészeti feltárások szerint a XIII. században épült. Nem zár
ható ki, hogy a kővárat megelőzően földvára lehetett. A Várjob- 
bágykesző elnevezés királyi várra mutat. A várjobbágyság azon
ban a XIII. században már felbomlott, okszerűen korábbi telepü
lésre kell gondolnunk. Keszi törzsnév a XI. század után a hely
nevekben már nem jelentkezik. A vár további elnevezései: Egy- 
házaskesző, Váreskesző, Vásároskesző a települése életében köz
ben bekövetkező változásokat, a? egyház, szervezését, a vár é- 
pítését és a vásártartás jogát bizonyítja /43/. A Simonkesző 
nevet 1331-ben a Csornai-családból származó dános fia Simon u~ 
tán kapta /44/. Később a győri püspök birtoka volt Szombathely, 
Meszlen és Püspöki településeikkel együtt /45/.
11. Monyorőkerék. A vár neive a magyar régiségben a monyoróra 
me:g-y, vissza. Jelentése "körhöz hasonló erc'ő" /46/. Eredetileg 
királyi föld lehetett Schmeller tudni véli, hogy a királyi 
birtokot a Ják-nemzetség 1000 körül kap a királytól /47/. Ok
levélben először 12?!-bem találkozunk e névvel. A határjáró le
vélben említik a Pinka-folyót, a szentpéteri templomot, a jáki 
utat, Beled, Tótfalu és Bajbok, meg Kolon falvakat /48/. A Ják- 
nemből származó Csépán a XIII. század elején belépett a cisz
terci rendbe, és birtokait, köztük Monyorőnyéket átadta a rend
nek /49/. A tatárjárás után a vár királyi kézben volt, 1292-ben 
a Csém-nembeli Werenhard volt a vár várnyaga. A király 1297-ben 
Monyorókeréket elcserélte a Héderekkel /50/.
12. Kertes. A név jelentése: körülkerített hely /51/. 1221-ben 
domus Henrici. Temploma kórusán 1155-ös alapítási évet talá
lunk /52/. Ha ehhez hozzávesszük Bárczi Géza névtani szabályát,
t. i. : "s" képzős helynevek először a XI. században jelentkez
nek, nem tagadhatjuk meg Kertestől a XI. századi eredetet. Ta
lán királyi curtisból alakult domus, később vár, majd vártemp
lom is. 1221-ben már Héder-birtok és 1271-ben is még a Héderek 
bírták /53/.
13. Újvár. Neve eredetileg Küssen volt. Etimológiája illir, 
szláv és gót nyelvből is magyarázható. Legvalószínűbb az első 
kettő magyarázata. Mind az illirben, mind a szlávban a név je
lentése vízhegy, vízvár, vizenyős hely /54/. A terep erre a vi- 
zenyősségre utal ma is. A XII. század közepén a Héderek itt ko
lostort építtettek. Majd III. Béla király a kolostor helyére 
várat tétetett /55/. II. András 1212-ben kelt okleveléből tud
juk, hogy III. Béla Wolfer fiának, Aenz ispánnak Küszen monos
toráért a kapornaki kolostor kegyúri jogát adományozta /56/. 
A várépítés miatt évtizedeken át folyt a küzdelem a király és 
a pápa között az elvett monostor kárpótlásáért /57/. 1217-ben 
Dionisius magister tvarnicarum et comes Noui Castri volt /58/. 
A tatárjárást is kiállotta, a tatárok nem tudták bevenni /59/. 
1270 körül kerülhetett a Héderek birtokába /60/.
14. Szentgotthárd. Neve Szent Gotthárdra megy vissza. Valter 
Ilona feltevése szerint ez a helység már 1184 előtt, az apát
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ság alapítása előtt is létzett. III. Béla 1184-ben hívta a mo
nostort életre a hitbuzgalom előmozdítása, a gazdálkodás kor
szerűsítése és a határ megerősítése érdekében /61/. A király 
Dobrát is kivette az őrök kezéből és Szentgotthárdnak adta /62/
15. Sah. A név a németből magyarázható, jelentése kis erdő /63/ 
Sah eredetileg Vasvárhoz tartozott, később a király e területet 
a Sahi-családnak adta, majd hűtlenségük folytán e terület Olper 
fia Köveskúti György birtoka lett. Később György testvére Tiba 
is kapott itt birtokrészeket /64/. Tornya 1263-ban sánccal volt 
körülvéve. Egy 1265-ből származó oklevél tanúsága szerint egy 
belső várból és egy vár előtti térségből állott, talán a 
Schlossriegel és Tábor nevek e helyeket jelzik /65/.
16. Kukmér. Etimológiája a nyelvészek között nagy vitát kavart. 
Miután azonban a falu határában Gende-szőllő dűlőnév találha
tó, legvalószínűbb, hogy nem messze fekvő Kendszék kék-kendje- 
inek lehetett települése /66/. A XIII. században a Csernukai, 
Szecsődi és Tilaji várjobbágy családokat találjuk Kukméren 
/67/.
17. Dobra. A szláv dobrából magyarázható, jelentése: jó /68/.
A vár meredek vulkándomb tetején, ötszögű alapon nyugszik. Kő
ből épült. Ciszternája ma is látható. Falai két és fél métere
sek. Erről az őrhelyről látható Kappfenstein vára és a Tábor
hegy. Épülésének idejét Prickler a XII.,Valter a XIII. század 
első felére teszi /69/. 1213-ban került át a határőröktől
Szentgotthárd birtokába /70/. 1266-ban a király Győrvárát cse
rélte el Dobrával, miután a szentgotthárdiak határvédelme sem 
hozta meg a hozzá fűzött reményeket. A várat később Paumkirc- 
her András leromboltatta és Dobrát Felsőlendva tartozékai közé 
sorolta /71/.
18. Felsőlendva. A helynéva szlávból és a németből is magyaráz
ható. Kálmán Béla érvelése a legkézenfekvőbb. A település a 
Lendva pataktól nyerte a nevét /72/. 1208-ban találkozunk terra 
Linduával, hatalmas területet ölelt fel /73/. 1271-ben a Castr- 
rum Lindua már állott. A vár három emeletes mind a föld fe
lett, mind a föld alatt /74/. 1275-ben a Gutkeled-nembeli Amadé 
kapta /75/. Ötven éven át nem találkozunk okleveleinkben Lend- 
vával. 1323-ban említi a Lendva-folyót egy oklevél, 1358-ban 
Kont Miklós íratta át a várra vonatkozó oklevelet. A várnak ké
sőbb hét kerülete volt /76/.
19. Neraty. Jelentése németé. Első birtokosa német /77/. A Hé- 
dereké lehetett. A XIV. században minden bizonnyal. Az Olsnitz 
folyó mellett feküdt /78/. A Héderek korabeli várnagya Kaba 
volt, aki Reznek ellen vonult fegyvereseivel. A harc során Rez- 
neki Herbordot is megölték /79/. Később a castellum Felsőlind- 
va várának Szentmárton districtusába került /80/.
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20. Borostyán. Neve a borostyánkőből ered. Bár a helyszínen a 
borostyánhoz hasonló zöld szerpentin /Jahde/ található /81/. A 
várat a király 1235 táján építhette. A Geregye-nemből származó 
Pál országbíró 1235-ben Peristan és Landigot királyi parancsra 
visszafoglalta /82/. A vár a tatárjárást kiállta. Ezután a vá
rat a király a Hédereknek adományozta /83/. Nagy Henrik, a Hé- 
der-ház legnagyobb alakja az 1270-es években II. Ottokár mellé 
állott, majd IV. Béla támadásai elől Ottokárhoz menekült és vá
rait neki felajánlotta. 1273-ban Henrik IV. Lászlóval kibékült, 
várait visszakapta. 1279-ben a Henrik-fiak birtokaikon, így Bo
rostyánon is osztoztak. Castrum Pernstein cum,illis villis /84/.
21. Szalonak. "Man nimmt einen slawischen Ursprung der Siedlung
an, vor allem wegen des Namens Castrum Zloymuk /1271/, Castrum 
Zalonuk /1371/, Castrum Zalonak /1430/ und castellum... in un- 
garice Zalonok, in theutonice Slynyk vocatum /1456/ /85/. Kirá
lyi vár volt. Valószínűleg IV. Béla építtette a tatárjárás után 
/86/. Rövid időre II. Ottokár kezére került, visszafoglalásában 
a Ják-nembeli Kázmér fia Csépánnak volt oroszlánrésze /87/. A 
vár a XIII. században egyetlen fallal körülkerített lakótorony
ból állott. Falai 8-10 méter vastagok voltak, gazdasági épüle
tei is hamarosan megépültek /88/. 1274-ben a várat IV. László
is felkereste a Hédereket meglátogatván /u.o/. 1289-ben a vá
rat Albert osztrák herceg a Kőszegiektől elfoglalta, a vár é- 
lére Stubenberg Ulrikot állította. A várat a Héderek csak 1291- 
ben, a Hainburgban kötött békében kapták vissza és 1327-ig bír
ták. Ettől kezdve királyi vár volt, míg 1342-ben a Kanizsaiak 
kapták adományba /89/.
22. Villani. A nevet illetően a nyelvészek véleménye eltérő.
Legkézenfekvőbb 8arba megoldása "szabad parasztok" jelentés
sel. Itt az őrökre utal. A helység Felsőlövőtől egy kilomé
terre esik, az osztrák rímes krónikában Willansdorf né
ven. Az erősség romjai ma is láthatók. A XIV. században már 
Borostyánhoz tartozott /90/.'
23. Veresvár. Rubes turris, jelentése vörös torony, németül 
Rotenturm. Valószínűleg a XIII. században épült. 1334-ben Op
pidum Veresvár ante Castrum Veresvár. Schmeller nézete szerint 
a Pinka partján fekvő vizivár volt. 1353-ban a várat a király 
Santha dictus Péter fia Jánosnak adta. Ő lehetett a Veresvári- 
család első ismert tagja /91/.
24. Olper. Török eredetű személynév. Jelentése: deli, hős, bá
tor, levente /92/. 1271-ben Obervári Olber lánya, Vulphet, Sit
kéi Marcalné végrendelkezett. Olbervári Olbernek a másik neve 
Köveskúti volt. A helység azonos Alberrel Alsóőrtől délre. Ol
bervári előtt a hidegségi hospesek is bírták e települést /93/.
25. Szentmihály. A templom patrociniumától kapta a nevét /94/.
A Pinka mellett fekszik. 1291-ben a Csém-nemzetség részére ki
adott adománylevélben áll: "Sub castro eciam Sancti Michaelis 
dictus comes Nicolaus de genere Csém pro fidelitate nobis de
bita baliste jacule extitit." 1273-ban IV. László Nagyszentmi-
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hál yt és Incédet a Ják-nembeli Kázmér-fiúnak, Csépnek adomá
nyozta /95/.
26. Léka. Nagy valószínűséggel a Csák-nembeli Leuca építtette a
várat még a tatárjárás előtt. "Burg Lockenhaus, auf einen Berg
sporn in einer Schlinge des Günsbaches gelegen, ist die kunst- 
historich bedeutsame bürg des Burgenlandes" /96/. Léka Vasvár
ral és Újvárral együtt ellenállt a tatár inváziónak /97/. 1260- 
ban II. Frigyes viselt háborút Léka alatt. A hadjárat a magya
rok győzelmével végződött /98/. 1270 előtt a vár a Csák-nembeli 
Demeter birtokában volt, aki Kőszegi-lányt vett nőül és a várat 
apósának engedte át /99/. 1279-ben a Héderek osztozkodásánál
Léka tartozékaival együtt Miklós bánnak jutott /100/.
27. Rohonc. A hely nevének jelentése: dió. Patakja is Nussbach 
nevet viseli /101/. Prickler szerint Rohoncon két vár volt. A 
Kőszegieké a Deutschmarkton, a Jákoké az Ungernmarkton /u.o/. 
1289-ben mindkét várat elfoglalta I. Albert és 1291-ig tartotta 
birtokában /102/.
28. Zalak. A Szalók nemzetségé lehetett. Jelentése a török so- 
lakból: "bal". Óvónév /103/. 1256-ban hallunk először Zalák
ról, 1269-ben a Hermány-nembeli Dés a birtokosa, 1278-ban "lo
cum castri situm in terra Zalak cum fossatis et indaginibus pro 
decem marcis". Ekkor Rubin vicevajda vásárolta meg /104/.
29. Körmend. A csatagáj "körmön" vár jelentésű /105/. 1238-ban 
terra populorum regis de villa Curmend /106/. A név után ítél
ve, az eredeti település török eredetű lehetett, más nemzeti
ségű hospesek betelepülése csak a tatárjárás után következhe
tett be 1244.. október 28-án kapott Körmend királyi privilégiu
mot /107/. Vára ekkor már állott. 1255-ben a király a várat a 
Hermány-nembeli Désnek adta azzal a kikötéssel, hogy a vár tor
nyát helyreállítja és rendben tartja /108/.
30. Rum. Rum-Ili a törökben a bizánciak /rómaiak, rumiak/ or
szágát jelentette. Talán Bulcsu horka idejében bizánci egyház- 
szervezés bevezetésével idekerült bizánciakról lehet szó. "Wie 
bekannt, betätigen sich auf dem Gebiet des alten Ungarns von 
der Mitte des 10. bis zum Anfang des 11. Jhs. Klöster mit gri
echischem Ritus /Visegrád, Veszprém, Tihany, Dunapentele, Száva- 
szentdemeter und einige andere/*. Rum patrociniuma Szent Cicele 
is bizánci szent. 1246-ban vasvári várjobbágyok lakják. 1263- 
ban Móric főkamarás és János ispán birtoka. 1274-ben Rumy Do- 
roszló a helység tulajdonosa, 1277-ben a Rumyak, mint Héder- 
familiárisok Rumban megkapták a terrât és a turrist is. A tur
ris jelenthet castrum seu castellumot is /109/.
31. Ság. Ismeretlen törzsnevünk, mások szerint domb, ismét má
sok szerint gyepühöz tartozó védelmi növénysáv /110/. 1221-ben 
villa Ság, 1237-ben Sági Vid pereskedett alattvalóival a sági 
udvarnokokkal. 1254-ben Chentrig volt a sági udvarnokok ispán-
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ja. 1275-ben Herrand tárnokmester kapta meg Ságot királyi ado
mányként a helyi castrummal és egyéb tartozékokkal együtt /111/
32. Győrvár. A helynév a magyar György, majd Győr és vár együt
teséből keletkezett. Olaszka és Egervár között fekszik, 1266- 
ban terra reginalis Györgyvár néven említik. Várára csak nevé
ből következtethetünk. Jelentéktelen lehetett /112/.
33. Egervár. Neve és topográfiája szerint is mocsaras, égeres 
helyen épült vizivár /113/. 1288-ban Egervár egy része a Héder- 
nembeli Iván nádor birtokában állott. Ezt a birtokot a Gutkele- 
dekkel elcserélte /114/. Nagy Emese ásatásának eredményeként 
megállapíthatjuk, hogy kezdetben Egervár palánkvár lehetett. 
Kővárrá valószínűleg 1270 körül a Geregyék építették. 1325-ben 
a Geregyék a nagy osztálynál Egerváron is megosztoztak /115/.
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/106/ BBU 1.255/1238 
/107/ BBU 1.298/1244

Iványi B.1942.5.
/108/ BBU 1.357/1256

30. Rum
/109/ BBU 1.309/1246

BBU 1.423/425/1263 
BBU 11.77,79/1274 
BBU 11.148/1277.
Cs. 11.789.

31. Ság
/110/ Györffy Gy.1977.113,117 

Györffy Gy.1951 
Cs.11.790.
MNY 11.356.
MNY VII.198.
MNY XIII.297.
MNY XLVI.120,122.
MNY XLIX.45,60.
Bárczi G.1963.10.153.

/111/ BBU I.20//a.b/1221 
BBU 1.238/1237 
BBU 1.334/1253 
BBU 11.122/1254-1275 
BBU 11.25/1272.
BBU 11.110/1275

32. Győrvár
/112/ BBU 1.488/1266

33. Egervár
/113/ Kenedics J. 1783.

II.József-féle térkép 1784. 
/114/ BBU 11.297/1288.

BBU 11.216/1281 
/115/ Fügedi E.1977.128.

BBU 11.297/1288.
BBU III.16/1236 
BBU III.371/1325.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MAJOR ŰENfi
Várkesző vára és előzményei

Az idővel való takarékosság kedvéért e témával kapcsolatos 
mondanivalómat két ellentétes irányból egymás felé haladó i- 
rány szerint rendeztem -- és mindent amit mellékesebbnek íté
lek, elhagyom.

Az egyik vonal a mából menne vissza, évszám szerint 1398-ig, 
a másik talán a honfoglalástól lenne indítható előre és ennek 
is fontos időpontja a fenti esztendő.

A keszői vár romjai Sopron ,Vas ,Veszprém ,Győr megyék ta
lálkozásánál, a Rába északi pontján, Szany--Marcaltő között 
helyezkednek el. Ma sűrű erdő borítja a vár helyét, lassan az 
elég primitív emléktáblát is eltakarják. Hogy mi maradt meg még 
a vár romjaiból -- ez évi ott jártamkor nemi tudtam megállapítani, 
mert az erdőbe nem merészkedtem be. Ennek az is oka volt, hogy 
augusztus 20-án nagy tekeversenyt rendezett a kocsmában a KISZ 
szervezet -- mert persze a kocsma nem romos! -- amely nagy 
néptömeget vonzott, azonban az ilyen tömeg fogadásához szük
séges egyéb infrastruktúra hiánya miatt az erdőszél sűrűje 
látott el bizonyos funkciókat, -- ez sem fokozta az erdőbe való 
behatolásra a kedvemet.

Mikor 16 évvel ezelőtt először láttam, még csak ritkásan nőt
tek a romok körül a fák, akkor még vastag, magas falszakaszok 
voltak láthatók. Akkor még csak 2-3 nyaraló épült vele szemben 
a Rába partján. Most már az út mindkét oldalán sorakoznak a drá
ga nyaralók. Feltehető, hogy az építési kedvet nem csak a Rába 
vize, hanem a romok kőanyaga is megnövelte. Nem volt túlságosan 
szerencsés, hogy az 50-es évek igazgatási változtatása a keszői 
romok területét Szanyhoz juttatta, és Szany -- nem tudni mi
lyen engedéllyel -- éppen a várromok tövében jelölte ki üdülő- 
területét.

Tehát már nem a fák árnyékában húzódnak meg a romok, miként 
ezt 1975-ben írta Gimes Endre a környékről készült útikalauzá
ban.

Korábban Éri . István végzett helyszíni felmérést az épület
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maradványokról. Ekkor még kivehető volt egy É--D-Í irányú,
18--20 m hosszú, 9--10 m széles épületrész 1 m vastag, 2,5--3 m 
magas felmenő falai, belül boltvállakkal és egy válaszfal nyo
mai. A nyugati kőfalnál még 2 támpillér is látszott.

A keszői vár nem tartozott a legjelentősebb erődítmények kö
zé. Szekfű a török elleni végvári rendszer térképén fel sem 
tüntette.

A vár ott épült fel, ahol a Szany felől vezető út kettéá
gazott. Az egyik Marcaltőn keresztül Pápa--Veszprém felé ment, 
a másik a Rábán való átkelés után Ny felé Pápoc--Sárvár irányá
ban haladt a Rába déli partján, észak felé viszont Csorna, Sop
ron, ill. Győr felé kapcsolódott. Az átkelőhely jelentőségét a- 
zonban csökkentette, hogy a Rábán nem vezetett át híd, csak 
gázló, így az átkelés a Rába vízjárásától függött, viszont az 
is igaz, hogy a Rábának a Nick--Kesző közötti szakaszán nagyon 
sok kiágazás figyelhető meg jobbra és balra egyaránt, még ab
ból a geológiai korból eredően, amikor a Rába és a Marcal a meg
süllyedt Kiasalföldet töltötte fel. Ezeken az ágakon, melyek 
észak felé a Hanság még fiatalabb süllyedéke felé irányultak, 
az árvizek szétoszlottak. /A legfontosabb ág a Kis-Rába volt, 
melyet Kapuvárral erősítve, felduzzasztható vízzáró gyepüvo- 
nallá építettek ki I. István után/. Ha sikerül képzeletünkben 
eltávolítani a Rába-szabályozáskor kiépített gátakat, ekkor 
felismerjük, hogy tulajdonképpen Rába-völgy vagy Rába-meder 
nincsen, az egyre szélesedő, É felé alacsonyodé síkságon a 
Rába szabadon csatangolhatott. Meg kell még említeni, hogy ek
kor a Marcal -- legalábbis egyik ága -- valóban Marcaltőnél 
ömlött a Rábába. Itt ugyanis a Kisalföld besüllyedése követ
keztében bazaltláva került a felszínre. Marcaltő falu egy i- 
lyen bazaltlepényre települt, amely 129 m-es magasságával az 
árvizek ellen jó védelmet nyújtott. /Törésvonalaknál ilyen 
kisebb bazalttelepek a környéken is ismertek, így Egyházas- 
kesző területén is/. Ez a magaslat ágaztatta ketté a régi Mar
calt, melynek nevével a középkorban Mórichidánál is találko
zunk már a XIII. században. /Déli kiágazása Kemenesszentpé- 
ternél, amit az a Kenedics-térkép jelzi és az Egyházaskesző-- 
Magyargencs határát képező egykori árkon keresztül folyt a 
Marcalba/.

A Rába és Marcal 2 kőhídját Fényes említi, Horváth Zoltán 
szerint a III. osztályú várkeszői vámút és vámhíd helyének
meghatározása Sopron vármegye részéről. /A jobbágyvilág al
konya Sopron megyében 190./ 1785-ben történt, a következőkép
pen: a Rábától a Nagyérig, a Nagyértől az erdőn át Szany
felé vezető útszakaszon 7 vámhíd állott. A vámútból "régi 
szokás alapján" 30 folyóöl a győri püspöké. /60 m!/ 1810-ben
Wagner Sopron megyei mérnök ennek Sopron megyei részét
fel is mérte /közli Horváth Zoltán/. -- A felvételen látható 
a már romos keszői vár legrégibb alaprajza.

Addig, amíg hidak nem állottak, vámszedésről nincsenek 
adataink. Bár a Rába folyása változhatott, és változott is, 
a Marcaltőhöz vezető utolsó átkelőhely egyrészt a Marcal-tor- 
kolat, másrészt a vulkanikus eredetű marcaltoi domb eléggé
szilárd szegélye miatt csak kisebb mértékben mozoghatott. Ter
mészetesen, a Rába szabályozásáig az út és hidak még mindig 
veszélyeztetve voltak.
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Gimes Endre szerint 1706-Dan vak Bottyán dunántúli hadjára
takor a keszői vár és rév súlyos harcok színhelye volt. Ez volt 
a vár utolsó hadi szerepe.

Ezután Széchenyi György püspök még helyreállította, azonban 
a szanyi palota megépítése után már tovább nem gondozták.

Stotz Leopold már 1823-ban a keszői vár romjairól ír /Das 
Königreich Ungarn. Wien, 182 3. 16 ü. old./, Kényes Elek 1851- 
ben szintén említi a romokat, szerinte a győri püspök várkeszői 
uradalmának feje ekkor már Szany mezőváros. /Bár Vár-Kesző 
címszó alatt még a régi varat mondja az uradalom fejének./ A 
püspöki kastély azonban Szanyban már 1783-ban fennállott, 1 e- 
meletes épület volt, melynek emeletét 6 szoba és a nagyterem 
foglalta el, földszintjén pedig 5 szoba és mellékhelyiségek 
voltak. Meg kell azonban jegyezni, hogy már 1571-ben itt 
laktak Thury György nemesrendű katonatársai, Eszéki László deák, 
Felpéci Vince Orbán, Kálóczy Benedek és Török Antal palotai 
várnagy. Szany már 1398-ban -- első említéskor -- a környék 
legnépesebb települése volt.

1619-ben meghódolt Bethlen Gábor előtt. 1633-ban azonban II. 
Ferdinánd megbízásából Lósy Imre nagyváradi püspök ebben a 
várban hozott létre egyezséget Török János és az árpási kla- 
risszák peres ügyében.

Gimes a vár török kori ostromáról nem ír, bár feltűnő, 
hogy 1592-ben a keszői vár urbáriuma szerint mind a felső, mind 
az alsó épülexreszek jól megépítettek, de teteje teljesen el
pusztult /tectum totum destructum habet/. 1593-ban 25 lovas, 
1594-ben 14 lovas és 16 gyalogos őrsége volt a várnak. Azonban 
a püspök arra utasítja Pestvármegyei Gáspár provizort, hogy az 
ő parancsa, és külön meghatalmazása nélkül semmiféle nagyobb 
és egészen új építkezéseket ne kezdjen./Lehet, hogy a tető 
pusztulása, mely ekkor még a falak állagát nem fenyegette, egy 
török rablótámadás következménye volt/.

1594-ben, Győrnek a török általi elfoglalása idején a 
keszői vár jelentősége nő. Ekkor Nádasdy Ferenc a királynál 
sürgette a keszői vár megerősítését, de erre Gimes szerint 
csak 1601-ben, az 1597. évi országgyűlés határozata után ke
rült sor. Azonban az 1598. VIII. 3-i inventáriumban /Hethesi 
Pethe Márton győri püspökké való kinevezése alkalmából/ az épü
letek felsorolásakor semmi észrevétel nem található a vár 
rossz állapotáról, sőt minden megjegyzés nélkül említi a "pa- 
látiumot" ... "sub tecto penes hypocaustum provisoris," sőt, , 
"super tectum"-ról is említés történik.

Az 1607. IV. 30-án Náprághy Demeter győri püspökségének 
kezdetekor készített inventarium újdonsága a kert említése.

1577-ben Draskovich György lett a győri püspök Liszti 
János halála után , és 1579-ben már mint kancellár is az 
ellenreformáción dolgozik. Habsburg Ernő főherceg útján le
tartóztatta a Bécsben gyógykezelés végett tartózkodó Museus 
Jónás soproni német lelkészt, és kihallgatásra a keszői vár
ba rendelte Dragonus Gáspár magyar prédikátort.

1566-ban új. győri püspök birtokába került Várkesző. Alig 
foglalta el Delphinus püspöki székét, a király nagy sokára tel
jesítette Thury György több ízben ismételt kérését, hogy a csa
ládja számára adjon lakóhelyet és a király /!/ Delphin püspök
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tői bérbevette Kesző várát a hozzá tartozó falvakkal és major
sággal Thury számára, úgy, hogy az évi 500 forintnyi bér fize
tését a király vállalta magára. Thury hamar csinos gazdaságot 
teremtett Keszőn családja számára. Innen verte meg 1567 -tava
szán Török Ferenccel a Veszprémet ostromló török, sereget.

A keszői vár legkorábbi és jregrészletesebb inventáriuma 
1566-bál ismert Delphinus püspök kinevezése alkalmából. /MTA 
Művészettörténeti Kutatócsoport Forráskiadványok 7/1 füzet
233.1. 1566 VI. 12./ Ez részletesen -- ha nem is teljesen --
leírja a vár épületeit, hadi és egyéb felszerelését. A várnak 
2 kapuja volt, külső és belső /ez nem jelenti azt, hogy a 
vár is belső és külső várra tagolódott!/.

A várban ekkor volt egy régi felső szoba átriummal, nyilván 
e szint alatt állott a Palatium magnum sarkánál egy kamra, 
különféle fegyverek számára. A nagy palotában és ennek ajtai 
előtt szakállas puskák voltak. A palota-teremből nyílott a 
püspök új szobája, amelytől a püspök háza "seu kamera"-ja nyí
lik, ahol a "fumorium" /=pipázó hely/ van.

A palota mögött egy másik "Domus" is van, amelyből a vár 
"circuituma" /védőfolyosója/ nyílik, a kivezető ajtó felett 
egy csengő /Campern/ van. A dél és kelet felé vezető körüljárón 
különféle fegyverek vannak. /Az 1607. évi inventárium 2 kö- 
rüljárót említ, és tornyot/.

A vár középső szobáiban /habitationiubus arcis mediocribus/ 
a Nagyházat /Nagyszobát/ említik. Az 1598. VII. 3-i inventá
rium említi a püspök fűthető szobáját, a palota melletti na
gyobb hypocaustumot, a provisor hypocaustumát.

A belső kapu feletti védőműben 4 zsámoly, egy legrosszabb A- 
bacus, ecettároló és a fejmosáshoz szükséges pihenőhelyiség 
/reclimatorium/ van, végül is nem hallunk várkápolnáról és a
lóistállókról.

Az alsó szinten, mindenekelőtt a vári belső kapujában az 
ellenség közeledését jelző 2 vas mordály van. Abban a régi
védőműben, amelyen a kapun át a vár belsejébe lépünk, 11 hu
szár paizs és 7 fa hajítófegyver van.

Ezután a különböző gazdasági épületek következnek, nyil
ván a belső várban.

Liszttartó ház. Itt tartják a káposztát is hordókban, és 4 
szitát, de itt vannak az elhunyt püspökök nagy ön-pajzsai is a 
jelvényekkel. Itt van a répavágó vas, ... frixatorium /nyárs? 
villa?/ vaskanál, nagykés, húsvágó szék, Abacus...

Az ind domo infra = ahol a gabonát őrzik üres fonott edény 
/vasa lipata vacua/, kis ecetes edény.

A borospincében /cella/ 2 üres hordó, 2 faedény és 2 vas
ligo. A vár udvarán 2 kerekes vaságyú, 2 kerekes ágyú, 3 hor
dozható létra, 1 nagy létra, amellyel fel lehet jutni a vár 
fedémére, 1 kút, 2 vödörrel és lánccal és más, az iváshoz 
szükséges eszközökkel.

A külső kapu fölötti propugnaculumon szakállas ágyúk agy- 
gyal, a függőkapun 5 retesszel.

A belső függőkapu szintén 5 reteszes.
A leírások tehát 3 épületszintet különböztetnek meg. A felső 

szinten van a régi felső szoba, annak előterével; a Nagyterem, 
a püspök új szobája, mely a nagyteremből nyílik, az ebből nyíló
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pipázó szoba, A felső nagyterem mögötti szobából lehet ki
jutni a falak mellvédjére.

A középső szinten csak egy nagy szobát /házat/ említ, ren
deltetését nem közli. Mivel azonban a többi felsorolt épület 
között nincs szó a katonák szálláshelyéről, lehetséges, hogy 
háború esetén itt van a fekvőhelyük. Ezzel egy szintben van a 
kapu feletti védőmű.

Az alsó szinten a gazdasági épületek vannak. Az 1607. évi 
inventárium valóban tornyot említ. Az 1598-as inventárium em
líti a külső udvart, nézetem szerint ezen a külső és belső kapu 
közti kis beépítetlen térséget kell érteni. Mivel a belső kapu 
is függő kapu volt, egy belső száraz, vagy vizes árok is felté
telezhető a belső kapu előtt.

A vár külső formáját azonban egyik inventárium sem árulja 
el. Attól, hogy a védőfolyosókat kelet és dél, ill. észak és 
nyugat felé körül lehetett járni, még szögletes is lehetett 
a vár. Csak az 1810-es Wagner Mihály-féle rajzból derül ki, 
hogy a vár hossza valamivel nagyobb volt, mint a szélessége, és 
sarkai le voltak kerekítve, úgyhogy inkább kerekvárnak foghat
juk fel. Kerek az erdő is, mely a vár helyét borítja, és az er
dő körüli út, amelyben ezek után nem nehéz felfedezni a várárok 
nyomát.

Az 1592-es urbárium leírja a vár fekvését is. E szerint a vár 
a Rába-folyó /ágai/ közé kies helyre épült, köröskörül folyó
medrek és a Rába vize erősíti. /Ebből azonban nem következik, 
hogy az árkokat a Rába látta el vízzel. Ez inkább a Nagyér 
felől történhetett. De nem szabad -- nézetem szerint -- a "Rá
ba ágai közötti" helyet a Rábaköz fogalmával párhuzamba hozni.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a keszői vár tulaj
donképpen középkori állapotában maradt, a korszerű védő léte
sítményeknek nyoma sincs.

Az 1592-es urbáriumnak még egy fontos közlése van: a vár a- 
latt kelet felől kapcsolódik egy kis falucska, amelyet hely
zeténél fogva Váraijakeszőnek neveznek. /Az allódium azonban 
délebbre feküdt, nem a Rába kiöntéses árterében, és a térképe
ken "Liliom puszta" nevet kapta. Ez aztán átment Várkeszőre, 
a nép nyelvén, amikor a várat, váralját és az allodiumot mint 
pusztát Vár (jobbágy)keszővel egyesítették a múlt század vé
gén/.

Említi még Egyházaskeszőt, amelyben a Szent Margit-templom 
áll, mely közös a "keszői jobbágyokkal" /"Communem cum colonis 
possesionis Keszeő"/. Nem gondolom, hogy ez a kifejezés a mai 
Várkeszőre utalna. Sokkal inkább gondolhatunk a másik inven- 
táriumban említett allodium lakosaira. Várkeszőnek 1361-től 
Várjobbágykesző volt a neve, ez nem is tartozott a győri püs
pök birtokához.

A győri püspök keszői birtoka tehát ekkor a következő ré
szekből állt:
1. keszői vár - Váraskesző
2. Váraljakesző falucska a Vártól keletre,
3. Egyházaskesző -- a Szent Margit-templommal /melyet talán a

temetőfalnál' vastagabb kőkerítés vett körül abból az ovális
utcából ítélve, amely ma is körülveszi a templomot./

4. A keszői birtok colonusainak helye, vagyis az allódium --
ez Csánki figyelmét elkerülte.



5. A mai Várkesző mikor jött létre?/Ma a két Kesző falu és a 
környék lakossága 2 Keszőt ismer = Nagy- és Kiskeszőt, Egy- 
házas- és Várkeszőt. Wagner térképén azonban a Rábától délre 
olvasható a következő felirat: "Antiqua colonia kis Kesző". 
Bár rossz helyre rajzolta, mert a helyszíni bejáráskor itt 
a legkisebb települési nyomot semt aláltam, kiderül, hogy az 
allódiumnak volt népies neve Kiskesző./
Ma a helybeli és környező lakosság csak 2 Keszőt ismer: Nagy- 

és Kiskeszőt.
Tovább haladva visszafelé, a keszői várról legközelebb 1449- 

ből hallunk hírt, amikor I. Ulászló Albert király özvegyétől és 
az őt támogató győri püspöktől elfoglalta a keszői várat, s ab
ba Szlilovi Bronis lengyel lovagot helyezte be várnagyként.

így jutunk el a keszői vár első írásos említésének dátumához 
1389. Ez év jún. 26-án Bebek Detre nádor vizsgálatot rendelt el 
Veszprém megye számára Hédervári János győri püspök ellen, aki 
jobbágyaival Marcaltő birtok földjét és rétjét használhatta. 
/Zs. Ok.I. 3429./ Veszprém megye ez év augusztus 8-án küldte 
vizsgálatáról jelentését. /Hazai Okt. I. 291-3./

E szerint a Varaskeszőben lakó Marcaltői István fia Péter 
fia Egyed és János nevű testvére és édesanyjuk birtokából a Mar
cal folyón túl nagy földdarabot és rétet a maguk számára el
vettek és erőszakkal használják.

A vizsgálat megállapította, hogy a hatalmaskodásban 127 em
ber vett részt a győri püspök szanyi, rábacsanaki, egyházaske- 
szői jobbágyaiból, Szanyból 79 /akik közül szabó 4, takács 2, 
szakács? kovács 3, institor 1, literatus 1/, Csanakból 13, Egy- 
házaskeszőből 2-0, ezeknek semmi köze a győri püspökség egyházas- 
nemeseihez, akiket Keszővel Gimes oktalanul hoz kapcsolatba, 
még 17 ember /közülük egy Sahtus, 1 molnár/ és 2 fő Varaske- 
szőn /a keszői várban/ élő ember.

Nem csak Váraskesző név említése árulja el, hogy a támadás 
központja a vár volt, de ekkor hallunk először a keszői Cas- 
tellanusról is. 1406-ban már Castrum Kezew-ként is előfordul. 
/Csánki idézi: H.O. VII. 441. 1406. Oe Zsigmondkori oki.-ban
1406-ban nincs!/

Ebből azt a földrajzi adatot kell a következők miatt ki
emelni, hogy ekkor itt ömlött a Marcal főága a Rábába. A "Mar
calon túl" ímegjelölése az elfoglalt területnek kissé bizony
talan, mert ennek értelmezése attól függ, hogy a Marcal melyik 
oldalán állunk. Mivel azonban a jelentést Veszprém megye ké
szítette, nyilvánvaló, hogy a nyugati, a vasi vagy soproni ol
dal jöhet számításba.

1398 előtt a keszői várról az írott forrásokban semmiféle 
adatot nem találunk.

Azonban ugyanezen év elején, jan. 6-án /kb. 3 hónappal a 
győri püspök marcaltői hatalmaskodása előtt/ történt valami, 
amiről kiderül, hgy kapcsolódik a keszői várhoz, sőt talán a 
hatalmaskodáshoz is.

E napon János fráter, a Szt. Jakab tiszteletére alapított 
mórichidai premontrei monostor prépostja személyesen felke
reste a csornai anyaegyház /az Ostffyak Szt. Mihályról cím
zett premontrei prépostsága/ hiteleshelyi konventjét, azzal a
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kéréssel, hogy írják át számára Márichidai Móric comes által 
adott/- 1251. évi alapítólevelét, ill. IV. Bélának Favus pannon
halmi apát vizsgálata alapján Farkassy zágrádi választott püs
pök IV. Béla alkancellárja által szerkesztett és 1263-ban a 
kriály függő pecsétjével megerősített privilégiumlevelét. Ez az 
eredetinek tűnő átirata, közel 150 évvel Móric alapítóleve
lének keletkezése után. /Azt azonban feltétlenül meg kell 
említeni, hogy az alapítólevél csornai átiratának és a Fejér
féle kiadványnak a szövege nem teljesen egyezik/. 1510-ben 
Benedek prépost kéri másodszor az átírást, feltehetően azzal 
kapcsolatban, hogy ekkor már biztos volt az alapító családnak 
a férfi ágon való kihalása.

A felsorolt adománybirtokok közül leginkább a Rábaközben 
fekvő Boyva /-Baywa/ praedium Móric udvarházának helyével, 
és a király által neki adott 30 hold földdel keltette fel 
érdeklődésemet, mert erről -- szemben a mórichidai, poki, 
téti, rábcakapi és a somogyi Csaba-i /Helységnévtár Csaba 
puszta, Tab határában/ birtokokkal -- sem előbb, sem utána nem 
hallottam. De maga a név is figyelmre méltó, nézetem szerint a 
magyar /török/ Baj /Bej--Bég/ szónak szláv birtokosraggal 
ellátott alakja, tehát mind a jelentése, mind a szó alakja 
nagyon régi lehet. Neve szerint ide tartozott a határjárásban 
szereplő Szolgaboiva is. Az oklevélben közölt határleírásra 
vagyunk utalva e birtok fekvésének meghatározása érdekében.

A határ körüljárása kezdődik a Sárd vize felett /super aquam 
Bárd/ egy halastó gátján, dél felé indul egy árok /fossatum/' 
mellett, egy nagy vadkörtefához ér, ahonnan egy úton a Rábá
hoz jut és itt Umbu/’d/ Zormánái van egy határjel; jobbról ma- 
lomheiiyei. Innen a Rába mellett nyugatra tér, és átmegy /a 
Rába folyás szerinti/ jobb partjára, és itt a győri püspök 
keszői földjei előtt van a határjel. Ezen Keszővel határosán 
fekszik észak felé fordul és átmegy egy erdőn, mely a Bárd 
közepén fekszik, tovább halad egy 5 törzsű fáig /ad quinque 
arbores/ és közös határa van Zolga-Bayva val ; tovább haladva 
/pedig/ Farkassy /Farkasfy/ fia Benedek földjével. Ettől ke
let felé fordul, átmegy a marcaltői útra, és határos lesz Cso
mós földjével; innen az úton visszatér a Sárd-hoz. "Ezen kí
vül -- fejeződik be az adományleírás -- ebben a Sárd vízben 
átadjuk halastavunkat és erdőnket "ezen falu határai mellett".

A határleírás futólagos áttekintéséből is megállapítható, 
hogy a Boyva nevű birtokcsoport Egyházaskesző északi szom
szédságában és a Rába mentén van, és mivel a marcaltői utat 
is említi, nem lehet kétséges, hogy a keszői várral és a hoz
zátartozó területtel azonosítható.- Az azonosítást csak a ke
leti és a déli határvonal leírása nehezíti meg, egyrészt azért, 
mert a keleti oldal kivételével köröskörül megnevezi a szom
szédos birtokokat /Egyházaskeszőt, Szolgaboivát/, mely fekvése 
szerint a mai Várkeszőnek, ill. régebben Várjobbágykeszőnek 
nevezett faluval azonosítható, a Farkasy-fia Benedek földje 
még a Rábán tűi. Szanyi területre esik és a régebbi térképe
ken Irtási ill. Miklós majornak nevezett terület felel meg ne
ki. A Csomós földje Rábaszentandrás területének déli részén

79



fekszik -- erre a falura azonban Csánki -az első adatot csak 
az 1400-as évek végéről közli. A Sárd-patak a vámét és a hidak 
ismertetésénél említett Nagyérrel azonosítható, amely a Rábá
nak egy hozzá közeli mellékága, egyes» részei ma is láthatók. 
/Nem azonos a Sárdossal, amely északabbra van, inkább a Cso
mós földjére esik/. Keleten azonban az oklevél azt a látszatot 
kelti, hogy nincs szomszéd. A halastótól a Rábáig leírt határ
hoz csak pótlólag teszi hozz?, hogy Móric comes monostorának 
adja a gát mögött fekvő halastavat is az erdővel egy meg nem 
nevezett falu határai mellett, ez az utólagosan adott kisebb 
terület azonban kelet felé elhatárolatlan marad.

A Rábától délre eső határszakaszt pedig oly találékonyan 
írják le, annyira a győri püspök Kesző birtokára vonják fi
gyelmüket ennek kétszeri említésével, hogy hirtelen eszünkbe 
sem jut, hogy kihagyták a keleti szomszédot: Marcaltőt, és a 
Marcalt. De még nagyobb szemfényvesztést követtek el akkor, a- 
mikor a Marcaltőre vezető utat Boyva-Keszői vár határának éppen 
a diagonálisan ellenkező északnyugati szakaszán említették meg, 
és nem ott, ahol a keleti határ leírásakor arról volt szó, hogy 
a vadkörtefa után a határ egy útban folytatódik, mely a Rábá
hoz, annak Ombudszarmának nevezett átkelőjéhez vezet. A gázló 
sajátos neve a malomhely, a határ nyugatra fordulása -- annyi 
információt közöl egy nagyon rövid szakaszon, hogy teljesen 
elfelejtjük: a Rába itt közvetlenül Marcaltő falu előtt van. 
Sőt azt játsszák meg, hogy ezt a "közvetlen előtte" szituációt 
a győri püspök földjéhez helyezik, pedig legalább 500 m tá
volságra kezdődik az, addig a Marcaltővel közös határon kel
lett végigsétálniok! /Az 1398-as csornai átirat a püspök föld
jei /terras/ helyett a turres /tornyok/ szót használja. Ez is 
könnyebben lenne elfogadható, ha az átkelő helynél említették 
volna, mert ott legalább valóban egy falu áll szemben, lega
lább a templomtoronnyal, de lehet esetleg a Marcaltőiek kasté
lyára is gondolni./

Az 1398-as csornai átírás tehát Boyva-Kesző keleti hatá
rát teljesen nyitva hagyja. A Fejérnél közölt Gyurkovics-fé- 
le példány szövegében ugyanezt találjuk.

Ha meggondoljuk, hogy IV. Béla 12 évvel a Móric comes-féle 
alapítólevél kelte után azért bízta meg Favus pannonhalmi apá
tot azzal, hogy személyesen vizsgálja meg az adományban szerep
lő birtokokat, mert ő /a király/ semmit sem tud azok mennyi
ségéről és minőségéről stb., és Favus jelentésében mindent 
rendben levőnek mond, és ha azt is meggondoljuk, hogy az ala
pítólevelek eredetiben nem maradtak fenn, csak a két sokkal 
későbbi átiratban, akkor az előbbi észrevételek alapján le
hetetlen, hogy ne támadjon fel bennünk a gyanú, hogy az eredeti 
oklevél szövegének egyes helyein az átírás alkalmával nem tör
tént-e módosítás.

Valóban, több nagyobb birtokleírásnál észrevehető, hogy 
IV. Béla parancsa és Favus apát jelentése ellenére hiányzik 
pl. a birtok nagyságának meghatározása. Már a Favus apát je
lentésében felsorolt azon falvak közül amelyek az általa sze
mélyesen ellenőrzött adománybirtok-területén feküdtek, hiány
zik Pok! Nincs megadva a győr-soproni megyehatárnál fekvő Ráb-
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cakapi kiterjedése, nincs meg a most vizsgált Boivánál /a Móric 
comesnek adott 30 hold kivételével, de ennek a helyét nem ismer
jük/, és bár a somogyi Csaba területén az egyes erdő-szántó- 
szőlődarabok nagyságát megírják, a végén ömlesztve sorolnak fel 
még további szőlőket, erdőket, összekeverve a baráti, sokorói 
és csabai szőlők ismeretlen területével; és Móric comes Márton 
nevű nagybátyjának a falujáról az előtte fekvő rét miatt úgy 
emlékeznek meg, mint amelyet már említettek /"feneta in duobus 
locis, ante villam Martini supranominati. "/ Márton neve valóban 
szerepel a poki törgyerdő körüljárásakor, mint szomszédos erdő 
tualjdonosa, és mint a téti adománybirtok határosa, azonban Már
ton falujáról eddig nem volt tudomásunk. /Egy Théthy nevű
erdőt a somogyi Csaba birtokkal szomszédos Zala közelében is 
említ az átírás/.

Rábcakapit előbb már említettük, mint egy másik olyan ösz- 
szefüggő birtoktestet, amelynek területi kiterjedését az ok
levél nem közli.

Az 1398-as csornai átirat Kapiről két olyan állítást közöl, 
ami a más forrásokból származó adatoknak nem felel meg:
1. Azok között a birtokok között sorolja fel, amelyekkel kap
csolatban Móric comes ki jelenti,hogy testvéreit és rokonait sem
miféle tulajdonjog ezekben nem illeti,
2. Hogy Kapi területét Móric "totaliter" a monostornak adja.

Mindkét ponttal kapcsolatban Györffy György Történelmi Föld
rajzára hivatkozhatunk. /Árpádkori Tört. Földr. II. k. Győr me
gye 640. old./ E szerint Kapi Bachmár fiai 1261-ben perbe fog
ják a Pokiakat, mert azok ősei /!/ 60 hold földjüket a tarto
zékokkal elfoglalták. Végül is Poki Móric és Márk visszaadták, 
és határát leiratták. Ebben a határleírásban az Wztrofark /Ösz- 
törü-farok/ nevű helynél Móric és Márk együtt szerepelnek ha
társzomszédokként /mint a Kapi föld egy részének vitathatatlan 
birtokosai/.

Ez a kiegyezés és határjárási eljárás 2 évvel a Favus-féle 
jelentés elkészülte előtt folyt le. A 20 éve húzódó foglalási 
ügyben a létrejött egyezség mintha éppen Favus megérkezése 
előtt akart volna rendet teremteni, hogy a királyi megerősítés 
el ne maradjon. Ez egyúttal bizonyítja azt is, hogy 1263-ban 
a Mórichidaiak nem rendelkeztek Kapi egész területével, sőt an
nak egy harmadik részét a Bachmár-fiakkal rokon Kapi nemesek 
birtokolták. Az eredeti alapítólevélben tehát az egész Kapi 
terület nem szerepelhetett.

1394-ben azonban János mórichidai prépost, aki Csornán 1398- 
ban az átírást kérte, és Simon bán fia dános, az alapító Poki 
Móric comes leszármazottja most elfoglalták a nemesek birtokát.
A foglalás nagy felháborodást keltett. /Zs.0.1. 3523 sz., 387. 
o. Zsigmond parancsa a győri káptalanhoz, Zs.0.1. 3605. sz.
395.1./

Ez év aug. 28-án János pápai főesperes győri kanonok a Vas
vári Káptalan előtt tiltakozik Capi Gergely fiai, János és Be
nedek nevében az ő kizárásuk, földjük elfoglalása ellen.

Még Kanizsai János esztergomi érsek, Zsigmond ekkor még hű
séges főtanácsadójának testvére, Kanizsai István is barbacs'i 
/melyik?/ jobbágyaival háborgattatta a Kapiban tartózkodó né
peket és jobbágyokat /!/ /t.i. a mórichidai prépostság és.
Simon bán fia János népeit/ a jogtalannak vélt foglalás miatt.
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Az akciót azonban 1395 májusában leállíttatta, mert a pré
post oklevelekkel igazolta Kapihoz való jogát /Zs.I.I. 3977 su.
436.1./.

Zsigmond a következő év 1396. március 25-én foglalkozott az 
üggyel. Megbízta Kanizsai Miklós tárnokmestert és testvérét, 
István ajtónálló-mestert, hogy a Kapiakat iktassák vissza birto
kukba. Mivel azonban a prépost a prelátusok és bárók előtt is 
bemutatta igazoló okleveleit, Zsigmond az ügy intézését K. Já
nos esztergomi érsekre bízta, aki az ügyet a prépost javára 
döntötte el. /Zs.O.I. 4322.sz. 476.1./.

A prépostságnak a Kapiak földjéhez való jogának igazolásához 
szükséges iratok bemutatása eleinte elhúzódott, de később, fel
tehetően több potentát segítségével hirtelen előkerített okle
velek sikeres hatása képezhette az alapját annak, hogy az 1398- 
as átírásban már Kapi birtoka úgy szerepel, mint amelyek Móric 
comes "totaliter" a monostornak adott, mint amely már 1251 óta 
kizárólag és teljes egészében az övé lett volna!

Folytathatnánk még az észrevételeket, de azt hiszem, Boiva 
és Kapi esete is mutatja, hogy az 1398-as átírás az eredeti 
oklevélnek legalább is egyes részeit módosította: megnövelve 
ezáltal az eredeti adománybirtok területét, ill. erre lehető
séget teremtve. Mint már említettük, mind Kapi, mind Boiva te
rületének kiterjedését -- esetleges ügyes figyelemeltereléssel 
-- elhallgatták.

Az eddigi fejtegetésekben tehát oda jutottunk, hogy közel 
egyidőben, 1398 elején és júniusában két, látszólag egymástól 
független és eltérő jellegű okiratban, t.i. a győri püspök 
Marcaltő elleni hatalmaskodásának kivizsgálására küldött ná
dori parancsban, és a mórichidai prépostság alapítólevelének 
a hiteleshelyi átírásában ugyanannak a birtoknak két-két neve 
/Boiva és Váraskesző/ és két tulajdonosa /a győri püspök és a 
mórichidai prépostság/ van. Nyilvánvaló, hogy a püspök mar- 
caltői foglalásához a mórichidai prépostság oklevélátiratása 
adta meg a látszólagos jogi alapokat. Mivel a Marcaltő megtáma
dásában részt vett 127 embert a győri püspök birtokairól tobo
rozták -- s ezek között a püspök keszői várának embere is sze
repelt -- és a püspök Keszőre vonatkozó tulajdonjogában senki 
sem kételkedhetett; azonban ugyanakkor a mórichidai prépostság 
is fenntartotta e birtokban tulajdonjogát, noha a hatalmasko
dásban követlenül nem vett részt. Nem könnyű dolog konkrét ada
tok hiányában ennek az együttes birtoklásnak a jogi formáját 
elgondolni. Talán valami örökbérletre gondolhatunk, mely után 
a győri püspök bért fizetett, vagy a kölcsönös örökbefogadás 
speciális esetével állunk szemben. Olyan kérdés, amelynek meg
oldásához elsősorban egyházi és jogtörténeti ismeretekkel 
kellene rendelkezni. Tény, hogy a püspök teljes hatalommal ren
delkezett Kesző-Boiva felett, az egykori udvarház helyére 1398 
előtt valamikor várat épített, és ez a vár lett a környező bir
tokainak közpotja. Hogy mikor történt a két egyházi szervezet 
között e birtok sajátos tulajdonviszonyának rendezése, majd 
ezt követően a névnek legalább is a győri psüpök részéről való 
megváltoztatása és a vár felépítése, erről sincsenek adataink.

Csak annyit mondhatunk, hogy valószínűleg 1361 előtt tör
tént a változás'; amikor a korábbi Szolgaboiva nevű, a többi 
Boivától határral elválasztott birtok Várjobbágyakesző névvel
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tűnik fel. /Sopron vm. tört.1.355, a győri káptalan és Nagy La
jos király oklevelében Csornai Lőrinc fia Benedek tiltja Vár- 
jobbágykesző elfoglalásától testvérét Jánost és másokat, István 
fiait, Bekét és Andrást és Tamás fia Mihályt, majd Csornai Já
nos a fenti várjobbágykeszői birtokostársaival a Vár-Jobbágya 
Kesző és Simonkesző nevű birtokok között a határ megállapí
tását választott bírákra bízták/. E nevek egyúttal megmagyaráz
zák a Zolga-boywa nevet is. A szolga jelző megfelel a servien
tes regis, falmilia regis vagy ritkábban ministri regis /Vá
ráéi Reg.264 1.294. sz. Szabolcs m./ névvel említett várjobbágy- 
rétegnek, amelyből a köznemesség kifejlődött. Ezek utódai Ist
ván fiai: Beke és András, valamint Tamás fia András, és az a 
Simon, akik a Csornaiak várkeszői adománybirtoka mellett kisebb 
földtulajdonnal rendelkeznek. Ezek közé tartozhatott a boivai 
határ szomszédságában a maga külön /nem közös birtokán/ terra- 
ival Farkassy fia Benedek és Csomós. Azt azonban nem könnyű 
megmagyarázni, hogy Csornai Jánost mi vitte rá ezek birtokjo
gának tiszteletben tartására. A győri káptalan oklevelében 
szerepel Arácsi János fia Miklós, mint Csornai Benedek famu- 
lusa, ami arra mutat, hogy Várjobbágyakesző lakosságainak több
sége a paraszti réteghez tartozott/. Ez azt mutatja, hogy Egy- 
házaskesző neve a szomszédos birtokrészekre is átterjedt /talán 
azt is jelzi az új név általánossá válása, hogy ekor a keszi 
törzs idetelepített részének a területét is Boivának nevezték./ 
Hogy a győri püspök új várát nem a régi Boiva névvel nevezte, 
az egyrészt természetesnek vezető /pl. Himesudvar, Hűségvára 
stb./, másrészt a mórichidaikkal való előttünk ismeretlen e- 
gyezmény következménye is lehet.

Ezen az alapon arra gondolhatunk, hogy Kálmán volt az a 
győri püspök, aki e különös módon megszerezte magának a pré- 
postság boivai birtokát, és azon várat épített. Kálmán, Róbert 
Károly törvénytelen fia 1337-1375 között volt győri püspök.

Amilyen mértékben a győri püspökök megszerezték Boiva kö
rüli birtokaikat /Egyházaskesző, Szany, Rábacsanak, Bágyog, 
Szovát, Dőr/, melyek szinte összefüggő láncolatot képeztek, 
annál nehezebben viselhették el, hogy a mórichidai prépostság 
Boiva birtoka főképpen Szanyt és Egyházaskeszőt elválasztja, és 
így a Rábán átvezető útnak éppen a legfontosabb szakaszát ki
rekeszti ellenőrzése alól, ill. ezt a szerepet Marcaltő tölti 
be. Az egyházaskeszői birtokot a Rábától a boivai birtok vá
lasztotta el. Az átkelőhelytől Boiva Szanyt is elválasztotta!

Felhozható azonban egy másik szempont is. A győri püspö
köknek egyházmegyéje több pontján biztonságot nyújtó, repre- 
zentálásras alkalmas vára, várkastélya volt, amelyek megköny- 
nyítették útját az egyházmegye bejárásakor. A győri székhely
ről nem beszélve, a soproni főesperességben ilyen volt a fer- 
tőrákosi kastély /melyet a Soproniak 1311-ben már egyszer 
le is romboltak, majd újra felépült/. 1406 előtt rákosi vár
nagynak is lennie kellett.

Ilyen volt a vasi vidéken Szombathely a püspök várával. A 
felsorolásból is' kitűnik, hogy a pápai főesperesség felé nem 
állt rendelkezésre hasonló kényelmet, biztonságot nyújtó szál
láshely .
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Több ok indokolja tehát Boiva valamilyen formában való meg
szerzését. A várépítés kezdetéhez talán -- Boiva megszerzése 
után -- az adta meg az indítékot, hogy 1369-70-ben az osztrákok 
és a velük szövetkező Nagymartoniak Sopron és Vas megyék nyuga
ti részeit pusztításaikkal fenyegették /Mollay: Sopron és kör
nyéke 2. kiadás, 48.1., részletesebb Hóma<i-Szekf ü II. 229-230/.
E szerint 1368 nyarán a Wittelsbachok Tirol elleni támadása 
indította el a háborút, melynek következtében a Luxemburgok 
és Habsburgok is háborúba léptek, ezzel a magyar és lengyel 
királyok érdekeit is érintve. A bajor herceggel Lajos és len
gyel nagybátyja szövetséget kötött, a végső cél a Habsburg- 
tartományok felosztása volt. A háborúba Velence is belépett. 
Lajos magyar király lengyel trónra való joga is veszélybe 
került. V. Orbán pápa közbelépésére és az Anjou-ház 4 ágának 
házasság révén való egyesülésének határára azonban a háború 
apróbb határmenti villongásokban merült ki. E harcok után en
gedte meg Nagy Lajos Kanizsai János özvegyének,hogy szarvkői 
uradalomhoz tartozó Kismartonban várat építsen, de a Nagymar- 
toniak Sopron megye belső részeiben is szereztek birtokot.

Az új vár alaprajza, mint említettük, Szombathelyhez hason
lóan kerekded volt, azonban valószínű, hogy a török időkben, ha 
gyökeresen nem is építették át, véderejét fokozták. Ekkorra 
tehetjük a kapu megkettőzését. A török időkben azonban a püspök 
ritkán tartózkodhatott itt, az inventáriumokból megismerhető 
berendezése eléggé szegényes.

Az 1398-as hatalmaskodáskor a már említett Hédervári János 
volt a győri püspök és a készéi vár birtokosa. Hédervári nem 
tartozott Zsigmond hívei közé. Ö volt az a főpap, aki 1385- 
ben Zsigmond jegyesét, Mária magyar hercegnőt per procura össze
eskette a francia Orleáni Lajos herceggel, miáltal Zsigmondnak 
a magyar királyságra való jogát, ill. annak lehetőségét megsem
misülés fenyegette. Tagja volt az 1398-ban szerveződő Zsigmond- 
ellenes ligának. Lehet, hogy a Marcaltő elleni hatalmaskodás, 
a Marcalig terjedő rétek és földek elfoglalása politikai erő
fitogtatásul is szolgált. Feltűnő ugyanis az e művelethez arány
talanul, feleslegesn nagy létszám, ugyanakkor az is, hogy 127 
ember nagy fegyelem alatt volt tartva, mivel a jelentésekben 
sem emberek elleni, sem vagyontárgyak elleni akciókról nem adnak 
hírt.

Az ügy elintézése azonban a kezdeti buzgalom után késett. 
Ennek oka Bebek nádor lemondása, a főúri liga nyílt lázadása 
Zsigmond ellen, Zsigmond fogságba ejtése.

Az ügy semmissé vált, mikor Zsigmond győztesen került ki a 
válságból, mert a Liga vezető egyházi emoereit birtokaikból el
távolította. A győri püspökség javait Zsigmond Özdögei Bessenyő 
Pálra bízta, így a keszői vár is királyi kézre került. A pápa 
1395-ben szólítja fel az esztergomi érseket és a pannonhalmi 
apátot arra, hogy védjék meg a győri püspököt birtokaiban és 
jogaiban. /Km.VaT:1/3. 301. old./.

A világi kormányzás semmivel sem különbözött a korábbitól. 
1406. jan. 29-én Zsimgond előtt a soproniak arra kötelezték 
magukat, hogy szabadon bocsátják Répási Györgyöt, a győri püs
pök fertőrákosi várába özdögei Bessenyő Pál által behelyezett



várnagyot, akit azért fogtak el, mert sok kárt okozott nekik. 
/Zs.O. II/l.4839.su.599.1. -- Házi = 1/1.292./

Zsigmond viszont a Marcaltőieket azzal kárpótolta, hogy 1402. 
okt. 9-én hetipiac-tartásának jogával ruházta fel őket, ezzel 
Várkesző elől végképpen elvágván a fejlődés lehetőségét.

A hatalmaskodás ilyetén való befejeződése tanúsítja, hogy a 
történet 2 szálának 1398-ban történt összekapcsolását várako
záson kívül egy harmadik szál idekötődése kiegészíthette.
Az előadás kéziratát Palovics Lajos rendezte sajtó alá.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KUBINYI ANDRÁS
Főúri rezidenciák a középkor végén

1985 szeptemberében tartotta a Konstanzer Arbeitskreis für 
mittelalterliche Geschichte a nem királyi későközépkori rezidenciák
ról második konferenciáját. Magam ott a magyarországi helyzet
ről referáltam, tanulmányom remélhetőleg jövőre fog a Vorträ
ge und Forschungen sorozatban megjelenni. Most ennek kivonatát 
szeretném a magyar hallgatóság előtt ismertetni.

Első kérdésünk a "rezidencia" fogalmának meghatározása le
hetne, amivel kapcsolatban csak egy —  de annál súlyosabb -- ne
hézség akad: definíciót adni ugyanis nem lehetséges, és ebben 
az idézett konferencia résztvevői is általában egyetértettek.
Csak a rezidencia kritériumai határozhatók meg, és ameny- 
nyiben ebből több érvényes egy helységre, akkor a kritériumnya
láb igazolja a rezidencia meglétét. Ennek ellenére a rezidencia 
létezett, és ezt nem csupán a késői utókor történészkutatói ma
gyarázzák be a forrásokba, de okleveles adatok, éspedig vélet
lenül épp Magyarországról és /nem annyira világosan/ Angliából 
is maradtak fenn, amelyek igazolják a "rezidencia" fogalom lé
tezését. Erről mindjárt a kritériumok sorában lesz szó.

Magyarországon először a : rezidenciabirtokosok köréből, kell 
kiindulnunk. Hazánk a középkor végén egységes királyság volt 
annak ellenére, hogy Erdélyben és a déli melléktartományokban 
külön kormányzat működött, azonban a király által bármikor le
cserélhető tisztségviselők kormányzata alatt. Ha külföldi feje
delmek --' a Cilleiek, a román vajdák, a szerb despoták —*■ bir
tokosak voltak is Magyarországon, valódi rezidenciájuk a hatá
rokon kívülre esett. Voltak ugyan külföldi fejedelemséggel ren
delkező, de Magyarországon székelő nagyurak is, mint Újlaki 
Miklós boszniai király, vagy Corvin János troppaui herceg, ma
gyarországi rezindenciájuk -- amennyiben volt -- semmiben sem 
különbözött a többi magyar úrétól. Igazi hűbéres fejedelemség 
az általunk tárgyalandó korszakban, azaz Mátyás és a Jagellók 
idején, csupán Corvin János rövid életű és jogkörét tekintve 
még kutatandó szlavóniai hercegsége volt. Előadásomban így a 
magyar nagybirtokosoknál keresem a rezidencia meglétét, de nem 
foglalkozom a főpapokkal, hanem csak a világiakkal. Itt pedig 
az arisztokrácia kutatásom tárgya, azok a családok, amelyeket 
mágnásoknak tekintettek, és amelyeket az 1498:22. te. név sze
rint becikkelyezett és bandériumállítására kötelezett.
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A rezidencia meghatározásához az első és legfontosabb kri
térium, ha azt "residentia continua et perpetua"-nak, "domus 
solitae residentiae"-nak, "domus habitationis"-nak stb. jelölik 
Ennek a meghatározásnak jogi jelentősége is volt, hiszen a kö
zépkor végén az intéssel történő idézést innen kellett fogana
tosítani, ahogy azt az 1492:14 te. fogalmazza meg: "in domo ha
bitationis ipsorum, in qua personalem facerent residentiam", 
azaz lakóházukból, ahol személyes rezidenciájukat tartják, tör
ténjen az idézés. A fenti terminológia és a jogtörténeti adatok 
egyértelműleg bizonyítják, hogy egy úrnak ugyan több birtoka 
lehetett, de elvben csak egy állandó rezidenciája, valamint azt 
is, hogy a rezidencia az állandó lakóhelynek felel meg. Sajnos, 
csak ritka esetben maradtak fenn az ilyen rezidenciákat be
mutató adatok.

Mivel az első kritérium az állandó lakóhellyel azonosítja a 
rezidenciát, ebből már levezethető a második és harmadik krité
rium. Másodiknak ugyanis azt tartom, amikor más adatok alapján 
meghatározható valamely főúr állandó lakhelye. Mindjárt meg
jegyzem, hogy ez csak látszólag könnyű feladat. Egyetlen főúr
nál sem vagyunk képesek teljes itineráriumot összeállítani, sőt 
egyeseknél szinte csak egy vagy két adat maradt fenn, amelyek 
értékelhetetlenek. Továbbá az országban szétszórt birtoktestek
kel rendelkező nagyurak ezeket is gyakran látogatták, és így 
nehéz meghatározni az állandó lakhelyet, ill. azt, hogy beszél
hetünk-e egyáltalán ilyesmiről.

Itt segít a harmadik kritérium, amikor nem a főúr lakóhelyét 
hanem családjáét keressük. Azt a feltűnő tényt lehetett ugyanis 
a későközépkorban megállapítani, hogy a feleség /és a gyerekek/ 
a legritkább esetben követték az urat a bárói rangja által meg
követelt útjain, így pl. Budára. Ez talán azzal is összefüg
gött, hogy 1458-1526 közt mindössze 24 évig ült királyné a bu
davári palotában. A korszak kétharmadában tehát nem beszélhe
tünk igazi udvari életről Magyarországon! Biztonsági okok is 
hozzájárulhattak a család távolmaradásához, hiszen az sem lehet 
véletlen, hogy osztatlan birtokközösség esetén felnőtt fiútest
vérek közül egy általában otthon maradt. A dolog természetéből 
következik viszont, hogy a család tartózkodási helyére még a 
főúrnál is kevesebb adat maradt fenn.

Míg az első három kritérium egymással összefügg és a mág
nás állandó lakóhelye meghatározására szolgál, addig a követke
ző három kritérium már a rezidencia funkciójára utal. Egyikük 
sem kizáró érvényű, önmagában sem hiányuk nem cáfolja, sem meg
létük nem bizonyítja a rezidencia meglétét. Negyedik kritérium
ként a temetkezési helyet említeném. A családok többsége rezi
denciájuknál temetkezett. Ez követhette a rezidencia áthelyezé
sét is, de maradhatott a réginél. Ennek ellenére vannak adatok 
rezidencián kívüli temetkezésre is, pl. Corvin Dános Lepoglaván 
temettette el magát. A legjelentősebb családok többségénél a- 
zonban ez annyira egybeesett a rezidenciával, hogy még a távol 
meghaltat is oda hozták végső nyugalomra. Az Újlakiak tehát Új
lakon, a Bátoriak Nyírbátorban, a Perényiek nádori ága Terebe- 
sen temetkezett. A Szapolyaiak megtartották Szepeshelyt akkor 
is, amikor Trencsént választották új rezidenciájuknak, és s
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Szentgyörgyiek Magyaróváron székelő ága is Szentgyörgyöt. Érde
kes viszont az Alsólendvai Bánfiak verőcei ágának esete. Verő
ce megszerzése után az ottani domonkos kolostor lett a "nemzet
ség temetkezőhelye", de pl. Bánfi Jakab holttestét először el
vitték az ősi rezidenciára, Alsólendvára, majd onnan sirató me
netben Verőcére, ahol aztán eltemették.

Ötödik kritériumnak tartom azt, ha a rezidencia középponti 
birtokigazgatási központ volt. Ezt sajnos épp úgy csak néhány 
esetben lehet igazolni, mint egy ilyen központ hiányát. A Sza- 
polyai-latifundiumokat Trencsénből kormányozták, oda vitték az 
uradalmak tiszta bevételét, itt tehát létezett a központi i- 
gazgatás éppúgy, mint az Újlakiaknál Újlakon. Újlaki Miklós pl., 
esetleges halála esetén fia mellé rendelt "régenstanács" elnö
kévé az újlaki várnagyot nevezte ki, mint aki birtokait kormá
nyozza., Sárváron volt a Kanizsaiak birtokközpontja. Ott, ahol 
a család birtokai egy tömbben feküdtek, mint pl. a Szécsieknél, 
az igazgatási központ szükségképp egybeesett a rezidenciával. 
Ez azonban nem volt minden esetben járható. Az egymástól távol 
eső birtokok nem voltak mindig központilag igazgatva. A Báto- 
riak a XVI. sz. elején pl. fenntartván ugyan elvben a birtokkö
zösséget, gyakorlatilag kétfelé osztották javaikat. A nyírbá
tori rezidenciában maradt a legfiatalabb testvér, András -- a 
magyar jog szerint az apai házat a legfiatalabb örökli — , a 
más anyától született idősebb bátyja, György Babócsára, a volt 
Marcali-rezidenciába költözött, ahonnan a nyugat- és dél-ma
gyarországi birtokokat kormányozta. Érdekes, hogy a középső 
testvér, András édestestvére, István, a nádorságról leváltva 
ide, féltestvéréhez költözött. Nyírbátor ennek ellenére maradt 
rezidencia, de mellette Babőcsa mellékrezidencia. Más esetekben 
a távol eső birtokokat rendszeres látogatással kormányozta a 
mágnás, anélkül, hogy központi birtokigazgatási szervezetet tar
tott volna fenn. így a tiszántúli Jenőn székelő Losonciak rend
szeresen látogatták tiszaszentmártoni és szécsényi birtokköz- 
pontukat, érdekes, hogy Szalánc várát nem.

Hatodik és utolsó kritérium a kincstár és a vele összefüggő 
levéltár helye. Az Újlaki-kincstár Újlakon, a Szapolyai Tren- 
csénben, azaz a rezidenciákon volt elhelyezve. Ez azonban egy
általán nem törvényszerű. A Perényiek nádori ágának pl. jobban 
védhető füzéri sziklavárában volt elhelyezve kincstára, nem pe
dig a terebesi vízvárban, azaz a rezidencián. Feltűnő, hogy 
több család síkföldi rezidenciája közelében sziklavára is volt, 
mint a Rozgonyiaknak Csicsván Varannó mellett, vagy a Homonna- 
iaknak Jeszenőn Homonna mellett. /Ez a család időnként Ungváron 
/is/ székelt, ott pedig Nyevicke vára feküldt a közelben/. Va
lószínű, hogy ezekben az esetekben a kincstár a jól védhető 
sziklavárban volt elhelyezve, amelyet urai általában csak külső 
vagy belső veszély idejében lakták, mint a Rozgonyiak Csicsvárt. 
Igaz, amikor egyszer a Rozgonyi~kincstárt kirabolták, ez a va- 
rennói házukból történt.

A fenti hat.kritérium alkalmazásával további" következteté
sek vonhatók le. Először is különbséget találunk a rezidencia 
terén ezek a mágnások, ill. mágnáscsaládok között. Feltűnő pl. 
hogy az erdélyi vajdáknak és a szlavón bánoknak nem volt "hi-
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vatali" rezidenciája, tartományukat a koraközépkori "Reisekö
nigtum" példájára archaikus módon utazva kormányozták. Amennyi
ben nem volt jelentős birtokuk a tartományban, igazi reziden
ciájuk Magyarországon maradt. Ellenkező esetben előfordulha
tott, hogy egyáltalán nem rendelkeztek rezidenciával, mint pl. 
Corvin János Szlavóniában. Ebből viszont következik, hogy le
hettek és voltak is családok, amelyeknek nem volt rezidenciá
ja. Ettől meg kell különböztetni azt, amikor a birtokok egymás
tól való távolsága miatt mellékrezidenciák is léteztek, mint 
a Sátoriak és a Losonciak esetében. Ideszámíthatok még Perényi 
Imre nádor mellékrezidenciái: Siklós, ahol előtte a Garaiak, 
aztán ritkán Corvin, majd Both András székelt és Valpó, a Ma- 
rótiak egykori rezidenciája. Újlaki, aki az 1440-es években du
nántúli fejedelemséget akart kiépíteni, erre Palotán hozott 
létre új rezidenciát, ez azonban a terv kútbaesése után mellék- 
rezidenciává lett. A Bánfiak verőcei és boloncóci ága megtar
totta közös birtokukat, Alsólendvát mellékrezidenciának. Más 
családoknál csak egyetlen rezidenciáról beszélhetünk. Végül ü- 
gyelni kell arra is, hogy a rezidenciákat időnként át is he
lyezhették, akár akkor, ha megváltozott a családfő, akár akkor, 
ha új birtokot szereztek, vagy csak szubjektív okból változtat
tak. így váltogatták pl. a Homonnaiak Homonnát és Ungvárt, a 
Pálóciak Patakot és Pálócot egymással. Az öreg Újlaki Lőrinc 
herceg viszont szívesen tartózkodott Raholcán, hiszen második 
felesége, a fiatal Bakóczai Magdolna annak szomszédságából 
származott.

Mindezt figyelembe véve és Horvátországot nem számítva, az 
általam tárgyalt korszakban 49 helységről tudom igazolni, hogy 
rezidencia, vagy mellékrezidencia volt. Kizárólag a mágnáso
kat vettem figyelembe, 1498 után pedig csak a banderiátus u- 
rakat. Hozzászámítottam Corvin János azon tartózkodási helyeit 
is, ahol többször volt kimutatható. Bár több családnál nem is
merem a rezidenciát, ezen ismeretlen helyeknek a száma nem sok
kal növelné a számot, így a levonható következtetések érvénye 
fennmarad.

Tanulságos a rezidenciák területi elhelyezkedése. Budától 
számítva 50 km-es körön belül nincs egy sem, 50 és 100 közt 
6, 100-150 közt egy, 150-200 közt 10, 200-250 közt lé, 250- 
300 közt 11, 300 km-en túl 5. Azaz a mágnási rezidenciák két
harmada 200 km-nél távolabb esett a fővárostól. Ezzel szemben 
a főpapi rezidenciáknak közel 60 %-a 200 km-es körön belül e- 
sett, a fele pedig 150 km-en belül. Az ország központjában a- 
múgy is jelentős irályi, királynéi uradalmak, szabad királyi 
városok terültek el, a prelátusok a kegyúri jog alapján ugyan
csak a királytól függtek, úgyhogy az arisztokrácia a határok 
irányába sodródott. A központ birtokában viszont még gyenge u- 
ralkodók is ellenőrizni tudták valamilyen formában az orszá
got. A mágnások különben maguk is igyekeztek minél távolabb 
kerülni az udvartól, többségük akkor is legtávolabbi birtokain 
alakította ki rezidenciáját, ha uradalommal közelebb is ren
delkezett. Különös az is, hogy igen gyakran került a főúri re
zidencia a birtokokon belül excentrikus helyzetbe. Az Újlaki
ak esetében Újlak, a Perényieknél Terebes, a Rozgonyiáknál Va-
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rannó, a Szentgyörgyieknél Magyaróvár, a Losonciaknál Jenő 
uradalmaik legtávolabbi sarkába esett. Igaz, van központi hely
zet is: Sárvár pl. a Szlavóniától Pozsony megyéig elnyúló Ka
nizsai-uradalmak központjába esett. Az excentrikus helyzet ma
gyarázatára több lehetőség kínálkozik, ezekkel azonban most 
nem tudok foglalkozni. Az viszont már meglepő, hogy a mágnások 
szerették rezidenciáikat egymás közelébe helyezni. Zemplénben 
volt pl. a Rozgonyiak /Varannó/, a Homonnaiak /Homonna/, a Pe- 
rényiek /Terebes/ és a Pálóciak /Patak/ rezidenciája. Vas me
gyében ugyancsak négy család székelt: Kanizsai /Sárvár/,
Baumkircher /Szalónak/, Ellerbach /Monyordkerék/, Szécsi /Fel- 
sőlendva/. Közel esett azonban az ősi Bánfi-rezidencia, Alsó- 
lendva, az Ernuszt-székhely Csáktornya és a Vitovec-Corvin re
zidencia, ill. mellékrezidencia Varasd is. Szinte úgy tűnik, 
hogy egymást akarták ellenőrzini: a mágnásközpontok közelsége 
újabb lehetőséget adott a királyi hatalomnak a főurak esetle
ges elszakadásának megakadályozására is. Nem is kísérelték ezt 
meg soha.

Egy uradalomhoz általában egy vár, egy vagy több mezőváros 
és számos falu tartozott. Az uradalmak eshettek egymástól tá
volabb, de alkothattak blokkokat is. A területileg teljesen 
zárt uradalmi tömb azonban ritka volt, ami megint nehézzé tette 
az önállósulást, főként ha valamelyik hasonló nagyságú úr bir
toka ékelődött belé. A király és a bárók nagyon sok vonatkozás
ban egymásra voltak utalva, és ha a nagyurak igyekeztek is meg
nyirbálni a királyi hatalmat, történetírásunk talán túlzottan 
ezt hangsúlyozta, és elfelejtkezett az egymásrautaltságról.

A rezidencia kiválasztásánál az említetteken kívül figyelem
be vették a kedvező közlekedési helyzetet. A legtöbb fontosabb 
utak, révek mellett, útkereszteződéseknél stb. feküdt. Nem vé
letlen az sem, hogy a rezidencia közül 44, azaz kereken 90 % 
valamely városban vagy mezővárosban, ill. annak közvetlen szom
szédságában épült. Az viszont tanulságos, hogy 13 esetben a 
települést csak a XV. szazad második felétől nevezik mezőváros
nak. Itt két lehetőség van: a földesúri rezidencia mezőváros- 
fejlesztő hatást képezett, ill. a mágnás költözött egy fejlődő 
településbe. Mindkettőre akad példa.

A rezidencia, mint épület, lehetett vár, kastély, vagy egy
szerű kúria. Döntő többségük vár, 43, azaz kereken 88 %. Ho
monna várjellege azonban erősen kétséges. Négy castellumot ta
lálunk: Nagylak /a Jaksiőok rezidenciája/, Patak, Ungvár és 
Varannó.Ide számítható Homonna is, amennyiben nem volt vár. Vi
szont Varannónak castellumjellege kétséges. 1472-ben kaptak a 
Rozgonyiak arra engedélyt, hogy ottani új házukat "municione 
vallatam... instar aliorum fortaliciorum" birtokolják, és való
ban, még ugyanabban az évben castellumként is előfordul. Ké
sőbb azonban mindig háznak emlegetik, és a Rozgonyiak maguk is 
annak nevezik oklevélkeltezésnél. Két rezidencia mindig ház 
formában van említve az oklevelekben: Nyírbátor és Tiszaszent- 
rnárton, a Losonciak kedvelt mellékrezidenciája. Ez természete
sen nem jelenti azt, hogy ezek a "házak" ne lettek volna e- 
rődítve, de az erődítés jellege nem érte el azt a szintet, hogy 
királyi engedélyköteles legyen.
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A 43 /vagy Homonna nélkül 42/ vár egynegyede Zsicjmond ural
kodása idején még nem volt castrum. Egyesek castellumok voltak, 
mások nem voltak erődítve. Egy részük az interregnum zűrzava
ros időszakában épült. Az alábbiakban első említésüket adom 
meg, zárójelben pedig birtokosát. Nána /1445, Kompolti/, Palota 
/1445, Újlaki/, Verőce /1445, Marcali, Ellerbach, Csupor, Bán- 
fi/, Homonna /1449, bizonytalan, Homonnai/, Erdőd /1456, enge
dély, Drágfi/, Varasd /1458, Vitovec, Corvin/, Lippa /1475, 
Pongrác, Corvin/, Bród /1475: várnagy említése, de várként csak 
1509-ben említik, Beriszló/, Szécsény /1481, Ország, Losonci/, 
Jenő /1497, Losonci/, Pálóc /1502, Pálóci/. Egyáltalán nem 
biztos azonban, hogy ezek az új várak -- talán a délvidékiek 
kivételével -- katonai szerepet játszottak volna.

Feltűnő ugyanis az, hogy többségük síkföldi vár, és nem egy 
esetben urának a közelben volt hegyen, vagy erdők közt elrejtve 
másik vára is, így az Újlakiaknak a Bakonyban, vagy a Kompolti- 
aknak a Mátrában. A Losonciaknál Jenő Desznyét váltja fel. Ha
sonlót tapasztalunk tehát, mint amikor Csicsva mellett Varannó 
yagy a két Homonnai-vár mellett a közeli mezőváros lesz rezi
dencia. Körülbelül ugyanazt tapasztaljuk a XV. században ná
lunk, mint ami a korabeli Angliában is kimutatható, ahol inkább 
lakályosabb épületekben laknak az urak, és ha várakat, magas 
tornyokat emelnek is, nem törődnek ezek katonai jelentőségével, 
inkább státuszszimbólumként használják. A nagyobb ablakok, a 
díszes kályhák is egyaránt szolgálták a kényelmet, mint a szép
séget kifejező státusszimbólumot. Díszes kertek, vadaskertek 
szolgálták még ugyanezt, ahogy az utóbbi Babócsáról van ada
tunk .

A birtokos lelkiüdvéért szükség volt egyházi intézményekre 
is. Sok várban volt kápolna, de erre, amennyiben a vár köz
vetlenül templom mellé épült, talán nem is tartottak mindig 
igényt. A 49 rezidenciából 29 mellett tudunk kolostort is kimu
tatni, és mivel ezek tekintélyes része azután épült, hogy a 
rezidencia ott létrejött, úgy látszik, hocjy a kolostort a re
zidencia szükséges kellékének tartották. Újlaki Miklós még egy 
szentet is akart Újlaknak szerezni^Kapisztrán Jánost. Leginkább 
a ferences kolostorok voltak elterjedve, őket 18 rezidenciában 
találjuk meg. A pálosok követik őket öt kolostorral, de ha az 
Ónod melleti Sajóládot is ideszámítjuk, akkor hattal. Voltak 
még bencések, Agoston-rendi kanonokok és remeték, valamint 
domonkosok. /Volt olyan település, amelyben több kolostor is 
állt/.

Összefoglalva talán azt emelhetnénk ki, hogy korszakunkban 
megnőtt a rezidenciaképződés. A többségében az udvartól távol 
eső birtokközpontokban "miniudvarok" keletkeztek, ahol díszes 
és kényelmes palotáiban környezetük, familiárisaik előtt úr
ként reprezentált a mágnás. A nagyúr mellett kancellár, vagy 
titkár működött, voltak udvarmesterei , ajtonállómesterei, po
hárnokai stb., az ügyek intézésében pedig lefontosabb famili
árisaiból álló tanács segédkezett, amely hasonló jogokat él
vezett, mint a királyi tanács. Mégis, a területi elhelyezke
dés, a szomszéd uradalmak konkurenciája nem tette lehetővé, 
hogy a rezidenciák fejedelmi székhelyekké váljanak. Valameny-
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nyi four rendelkezett különben egy mellékrezidenciával Budán 
is, ahol többnyire saját házában lakott, amikor a királyi 
tanácsban, a bíróságokon vagy az országgyűlésen játszottak 
szerepet. Ennek a királyi udvarral való közvetlen kapcsolatnak 
a jelentőségét még akkor sem becsülhetjük le, ha tudjuk, hogy 
oda ritkán követte urát a feleség.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

ILON GÁBOR
Pápa város keleti palánkja régészeti kutatásának eredményei a 
városábrázolások tükrében

Rövid tanulmányomban /1/ az általam végzett régészeti fel
tárás eredményével szeretném összevetni néhány történeti for
ráscsoport elemeit.

A szakirodalomban közismert, hogy Pápa vára két részből: egy 
belső várból /részben a mai kastélyba beépítve/ és egy külső 
várból /a középkori város erődített magja/ állt. E két egységet 
gyakran ugyancsak várnak nevezik. A tulajdonképpeni vár -- bel
ső vár -- régészeti kutatása már évekkel ezelőtt kezdetét vet
te /2/, de a külső vár erődítéseiről írva a mindekori szerzők 
a nem régészeti forrásokra voltak mindezideig utalva. A váráb
rázolásokkal -- fent említett feltárásai okán -- Mithay Sándor 
/3/ foglalkozott. Ugyanő /4/ bizonyos szempontok szerint a vá- 
rosáblázolásokat is feldolgozta, de az erődítések mikéntjére 
nem tért ki. Munkánkban a továbbiakban csak a külső vár erődí
tési módjával foglalkozunk.

Erről ezideig az alábbi adatokkal rendelkeztünk:
- Kőfal maradványa a Koltói u. 3. sz. telken, Ny-i középső 
bástya részletei /Irhás u./ /3/.

- 6 m széles téglafal /kaputorony?/ a Győri u. 13. sz. telek 
beépítésénél került elő /6/.

- Nagy vastagságú téglafal a Marx téren /7/.
A régészeti feltárás szempontjából az alábbi forráscsoportok
ból a következő források vehetők számba:
Kéziratos: 1./ Martonfalvay Imre naplója /8/ /kulcsszavai: 
palánk, fonatám, sároztatám, árokját megásatám, erdő, vessző/,

2. / Nádasdy Tamás felmérése /1555/, kerülete: 173
kötélnyi = 2925 m'/9/.

3. / Aldobrandini /1555/ vatikáni zsoldos jelen
tésében a legfontosabb és kevésbé ismert. Néhány sorát idéz
zük: "...minthogy a sánc fűzfavesszőből összefont és földelt 
volt, amelyen a lövegek átsétáltak, akár a vásznon" /10/. 
térkép: Leukharden Oktavian /1653/ hadmérnök rajza /1. kép/ és 
költségvetése /utóbbi ugyan a belső várra vonatkozik, de némely 
adata érdekes a külső vár erődítések kivitelzésmódja szempont
jából!/ Felvétele-kor a belső vár is föld-fa szerkezetes, a ja
vasolt tégla felépítmények alapozása tölgyfatüskés. Ezek le- 
helyezéséhez, előfúrásként vasrudakat venne, igénybe. A tüs
kék átmérője 1,5 láb /kb.45 cm/ /11/.
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Vedutá': 1./ 1600 utáni metszet /12/,
2./ Hoefnagel-féle /1600-1610/ metszet /2. kép/. Mind

két metszet nagyon széles palánkot jelöl a keleti oldalon, u- 
tóbbin jól kivehetőek a belső földtöltés és két erőteljes cö
löpsor kiálló végei. A földtöltést akár útként /13/ is hasz
nálhatták, különösen ostrom esetén. Lévén a keleti oldal kevés
bé veszélyeztetett a tó miatt. A Leukharden-rajz a feltétele
zést igencsak megerősíti, a belső vár keleti oldalán kaputor
nyot jelez, amihez út vezet a keleti palánk irányából /14/ /1. 
kép/.

3. / Az ún. fogadalmi képen /1683/ is föld-fa szerkezetes 
palánk látható /13/ az É-ÉNY-i oldalon,

4. / A kastély Nádor-termi Pápa-képén /1760 k./ a NY-i ol
dal lepusztult kapuja és latorkertje jól kivehető /16/.

Ezek után nézzük az ásatáson előkerült objektumokat!
A feltárást 1985. június 6-14. között végeztem a Teleky 

Blanka u. 36. hsz-ú telken /3. kép/ /17/. A szakirodalom és a 
puszta szemlélődés, de a szintezési adatok is meggyőzőek a véd- 
mű ide lokalizálását illetően. Autóbuszpályaudvar, a mára ela
padt Tapolca-patak medrének teteje: 141,59 m, telek NY-i vége, 
Teleky u. szintje 147,67 m, Fő tér,r.k. templom előtt: 150,61 m.

2 m széles kutatóárkunkkal először a XVIII-XX. századi fel
töltést vágtuk át. Ennek "U" szakaszán /4. kép/ - 155 cm-en je
lentkezett a K5 karólyuksor /átmérő: 10-12 cm/, a "B" árokrészen, 
-115 cm-en K2 lyuksor 3 példánya, -190/220 cm-en a KI sor 4 
tagja, -205 "cm-en a K3 sor 4 darabja került feltárásra. A "B" 
szakasz cölöplyuksorainak sávja és az "U" szakasz K5 sora kö
zött figyeltük meg a négyszögletes alakú "G" objektumot, ame
lyet nem tudtunk teljes mélységben feltárni. Sarkain kicsi és 
sekély karólyukak voltak. Az objektum NY-i falából a K5 sor fe
lé egy 10 cm átmérőjű lyuk nyílott. A karó- vagy cölöplyukak 
adatai, nem részeletezve: átmérő 9-25 cm, mélység 20-125 cm /de 
a Klb-ben 60 cm vízoszlop állt, nem lehetett kibontani/. A le
letek /18/ és egyéb adatok alapján különböző periódusokat tu
dunk megkülönböztetni.

I. periódus: Martonfalvay Pápára érkezésekor még álló, talán 
csak egysoros -vesszőionatos tapasztott palánk, amely "...hol 
bedőlt s hol kidőlt", esetleg többszöri megújításokkal a XV. 
sz. végén -- XVI. sz. elején épülhetett. Az ún. nőtt várossá 
fejlődés folyamatának külső megnyilvánulása lehetett a Garai 
csal-ád földesurasága idején, 1492 táján. A feltárás KI sorával 
azonosítjuk, amelynek iránya eltér a többi sorétól, illetve 
tó felőli feltöltése a metszetben jól látszott. A történeti i- 
rodalom fonott palánkként vagy kerítésként említi az ilyen 
konstrukciót /19/.

II-III. periódus: Szétválasztásuk csak történeti és nem régé
szeti adatok alapján lehetséges. A megépítések felső időhatára 
1586. Az eddig elkészített védműveket, állapotukat rögzíti Le- 
ukharden rajza /1. kép/. Építkezéseket említ Martonfalvay 1543,
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1544-49 és 1556-ban, de pontosabb helymegjelölés nélkül. A po
zsonyi országgyűlésen elrendelt és az udvar által támogatott 
építkezések eszközei /talicska, ásó, kapa, földhányó lapát/ 
földtöltéses szerkezetre utalnak. I. Ferdinánd kiváltságlevele 
/1545. jan. 2./ és Rudolf hasonló okmánya /1577. szept. 3.//20/,, 
a másik fontos építőanyag, a fa kitermelését engedélyezik á 
vár meghatározott körzetében. 1577-től megkezdődtek a Suess Or
bán vezette munkálatok, de erről részleteket nem tudunk. 1583- 
1586 között Ahasvérus Rótenberg pótolta Tureo és Magno terveit 
is figyelembe véve a Suess után fennmaradt hiányosságokat. Ki
tisztíthatta az árkokat, javíttatta a kerítést és emögött föld
hányást készíttetett /21/. Ezzel zárul a nagy építkezések ko- 
,ra. Megépül a K2-5 sor a "G" szerkezeti egységgel erősítve. A 
belső földtámasz belső szélét a K5 sor jelenti. Az eredmény: 
5,4-5,5 m széles, többszörösen töltött, bélelt és fonott pa
lánk /22/, belső földtámasszal. A szerkezet -- joggal —  már 
sáncnak nevezhető. A "G" objektum értelmezésében a lenti külső 
vár főtartói igazítanak el /23/. Ilyen főtartók sora kerülhe
tett elő Győri u. 12. sz. plőtt is /24/. E két periódus kel
tezését a K2g, K2e cölöplyukak és környezetük, valamint az "U" 
szakasz néhány töredéke leleteire alapozzuk. A legfontosabbak; 
zöld hutaüveg-pohár talprésze, kések s talán a törökös vörös
réz edények töredékei /25/.
IV. periódus: 1752/71-ig terjedő időszak. Ekkor a keleti olda
lon már bizonyosan nem folytak munkálatok, hiszen ez a kő- és 
téglaépítkezések időszaka. 1752-ben elbontják a városfalakat, 
1771-ben pedig lecsapolják a várost és várat kelet felől védő 
tavat. Ezzel a városfejlődést akadályozó gátakat számolták fel. 
Leletmentésünk során a hajdani tóra utaló nyomok is előkerül
tek, hiszen a cölöplyuksoroktól keletre "vízfelületek" jelent
keztek .
Összefoglalás

Leletmentésünk tehát tisztázta a város keleti palánkjának 
/XV— XVI. sz./, majd sánccá átépített változatának /XVI. sz. 
második fele/ helyzetét és szerkezetét. Az átvágás kötőgát
nál történt és nem rondellánál. Rótt palánkról /26/itt^ésaz 
egész keleti oldalon nem beszélhetünk, de pl. az Ë-ÉNY-i 
oldalon ez nem zárható ki, amint azt a fogaldalmi kép is sej
teti. A sánc szélességi mérete megerősíteni látszik azt a fel- 
tételezést, hogy azon -- annak egy sávján -- hadiesemények 
közben igénybe vehető út vezetett. A veduta-kutatást ért jo
gos bírálat /27/ ellenére és a Hoefnagel-metszét hibáit /28/ 
ismerve, mégiscsak ezt a metszetet tarthatjuk a leghasználha
tóbbnak. Hasonló értékkel bír tehát a Hoefnagel rendelésére 
készített pápai metszet, mint a legutóbb vizsgált -- ugyan
csak általa megrendelt —  egri /29/. A fenti régészeti feltá
rás tükrében az sem kétséges, hogy nagyobb figyelmet érdemel 
-- elsődleges forrásértékű! -- a herzogenburgi apátságban fel
fedezett Leukharden-rajz, s remélhetőleg rövidesen a város ú- 
jabb pontján tudjuk hitelességét bizonyítani.
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A keleti oldal palánkja majd sánca a történeti adatok /30/ és 
a jelenleg ismert régészeti feltárások /Vác, Törökszentmiklós, 
Gyula, Eger, Oeni Palanka/ /31/ eredményei alapján jól értel
mezhető. Hatvan és Kálló /1686 illetve 1561-74/ mérnöki rajzai 
pedig a rekonstrukció hitelességével kecsegtetnek /32/.

Leukharden Oktavian hadmérnök rajza - 1653

Georg Hoefnagel metszete - 166/1610 .o
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Maynzeck kataszteri felmérése - 1730-32 
X = a feltárás körülbelüli helye

Teleky B. u. 36. hrsz. telek, feltárás összesítő rajza
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Jegyzetek
/1/ Részletes régészeti közlés megjelenés előtt a Communicati

ones ArchaeologicaeHungariae-ben. A konferencián a feltá
rás fő eredményeit használom fel, s elsősorban a nem régé
szeti forrásokkal történő ütköztetésre törekedtem.

/2/ Mithay Sándor közületien feltárásai, már kéziratos formá
ban megelenés előtt. Részben bedolgozva: MRT 4rl94-195. 
és 37. kép

/3/ Mithay Sándor: Adatok a pápai vár épületegyüttesének re
konstrukciójához = VMMK 16. /1982/

/4/ Mithay Sándor: Adalékok Pápa város építéstörténetéhez egy
kori ábrázolások alapján = VMMK 17. /1984/

/5/ MRT 4. 198.
/6/ MRT 4. 198., Mithay Sándor: Vezető a pápai Helytörténeti 

Múzeum állandó kiállításához. Pápa, 1971.11-12.
/7/ MRT 198-199.
/8/ Martonfalvay Imre emlékirata - Magyar történelmi emlékek 

XXXI. Budapest, 1881. 150. Hasonmás kiadása, betűhív áti
rattal a közelmúltban jelent meg. Török Bálint deákjának, 
Martonfalvay Imrének naplótöredékei és emlékirata, 1555 - 
1585. Magyar Nyelvtudományi Társaság Bp. 1986.

/9/ Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban. Budapest, 1983.65., 
MRT 4. 198.

/10/ Lukcsics József: Aldobrandidni J.Ferenc hadijelentése I. = 
Pápai Lapok 1901.11.sz.

/11/ Zákonyi Ferenc: Pápa várának alaprajza és építési költsé
gei 1653-ból = Műemlékvédelem XI. /1967/ 77-79.

/12/ Kovács Béla: Magyar várak XVII. századi ábrázolásai = 
VMMK 11./1972/ 12. ábra, Mithay 1984. 2. ábra

/13/ Kovács 1972. 335.
/14/ Zákonyi 1967. 77.
/15/ Megtekinthető a Ferences-templom oldalfolyosóján. A képről 

korábban megjelent nyomdai levonatok igen rosszak. Legu
tóbb színesben közölte Somfai Balázs: Háború és pestis em
léke = Élet és Tudomány. 1985/8:240-241.

/16/ Mithay 1984. 16. ábra
/17/ A mai várostérkép és a Maynzeck térkép mérnöki összerajzo- 

lására nagyon nagy szükség van. A kutatás hasznos és alap
vető segédlete lenne.

/18/ A leletek rajzos tábláit előadásom során vetítettem. Az e 
helyütt történő közlés felesleges, ld. 1. jegyzetben írot
takat .

/19/ Takács Sándor: Rajzok,a török világból II. Budapest, 1915. 
15.

/20/ Molnár István: Pápa megyei város levéltára. Pápa. 1942.12.
/21/ Gerő László -- Sedlmayr János: Pápa. Budapest, 1959.36-38.
/22/ Takács 1915. 30-31.
/23/ Vándor László: A lenti vár 1976-78. évi kutatásának ered

ményei = Zalai Gyűjtemény 12. /1979/ 83.
/24/ MRT 4. 198. A 40-45 cm-es átmérőjű hasított tölgyoszlopok 

mérete megegyezik a Leukharden által javasolt 1 1/2 láb 
vastagra hasított tölgy tüskék vastagságával.
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/25/ Üvegtöredékünk párhuzamai: Pécsről és Abaújszéplakról /ma: 
Krásna nad Hornádom -- Csehszlovákia/, kések: Sarvaly, tö- 
rökös edények: esztergomi múzeum stb.Részletes irodalmi 
hivatkozások Id.1.jegyzet.

/26/ Gero-Sedlmayr 1959. 40. és Zákonyi 1967.78.
/27/ Csorba Csaba: 17. századi váraink a veduták és tervrajzok 

tükrében In. Magyar és török végvárak 1663-1684. Studia 
Agriensia Eger, 1985.

/28/ Pl. a Halász-kapu /a mai Március 15. téren, hajdani Marx 
tér/ hiányzik a metszetről.

/29/ Csiffáry Gergely: Georg Hoefnagel XVI. századi egri vedu- 
tája = Agria XXII. /198/ különösen 70., 84.

/30/ Takács 1915.
/31/ Részletes hivatkozásokat (ld. 1. jegyzet) tanulmányomban. 

A legfontosabb adatokkal a felsoroltak közül Jeni Palanka 
/török erődítés Szekszárd mellett/ és Lenti lehet segítsé
günkre .

/32/ Heves megye műemlékei III. szerk. Dercsényi Dezső. Buda
pest, 1979. 313. a. ábra és Balogh István: Szabolcs-Szat- 
már megye története II. In.Szabolcs-Szatmár megye műem
lékei I. 1986. 144-145. és 63. kép

Rövidítések
MRT 4. = Magyarország régészeti topográfiája 4. Veszprém megye.

A pápai és a zirci járás. Budapest, 1972.
VMMK = A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

SZÁNTÓ IMRE
Keszthely végvár a dunántúli védelmi rendszerben

Miután a törökök 1541-ben Budavárába befészkelték magukat, 
Magyarország területe állandó hadszinttérré változott. A botrá
nyos sikertelenségbe fulladt 1542. évi német birodalmi vállal
kozás figyelmeztetés volt a török számára. A császári hadsereg 
kísérlete Buda visszafoglalására egyenesen kihívta Szulejmán 
támadását. A szultán újabb hadjáratának célja Pest ostromának 
megbosszulásán kívül az volt, hogy Buda és a Duna-Tisza-közének 
biztosítására több Dráva-melléki és dunántúli várat és várost 
elfoglaljon.

1543 tavaszán újból megindultak Szulejmán szultán győzelmes 
seregei Magyarországra. A török aránylag csekély erőfeszítéssel 
kerekítette ki az 1541-ben szerzett területeket, amelyek során 
birtokába jutott Valpó, Siklós, Pécs, Szekszárd, Székesfehér
vár, Tata és Esztergom. Budavár körül, most már a Duna jobb 
partján a törökök átlagosan száz kilométer szélességű védelmi 
sávot szakítottak ki az ország testéből, s kötöttek össze az al- 
dunai várakkal. A további feladat számukra ennek a földsávnak 
a kiszélesítése volt. Budavárát az al-dunai várakkal összekötő 
török hódoltsági földsáv kiszélesítését 1544-ben a budai pasa 
és az alája rendelt szandzsákbégek folytatták tovább. A hódolt
sági terület Visegrád, Nógrád és Hatvan vidékével bővült ki . A 
pécsi és a fehérvári törökök hozzáfogtak a Nádasdy Tamás főka
pitánysága alá tartozó Dunántúl hódoltatásához.

A főveszély Veszprém és Nagyvázsony felől fenyegette ekkor a 
Balaton-fel vidéket és a zalai végeket, míg a Dráva-menti török 
útját elreteszelték a védelmi vonal déli részén Szigetvár és a 
szomszédos kisebb Somogy megyei várak. Az 1547-ben megkötött 
béke egy időre megszakította a további hódoltatást, de 1551-ben 
már újabb kísérletek történtek a török terület kiszélesítésére. 
Veszprém eleste 1552. június 1-jén magában véve is érzékeny 
veszteséget jelentett; a hódoltság határait nagy darab földre 
terjesztette ki. A várból tovább folytatódtak a török portyák.
A veszprémi püspök nem sokkal a vár eleste után, június 14-én 
arról számolt be, hogy a fehérvári török a sümegi vár egész 
tartományát tűzzel-vassal pusztítja. Nem tudják sem a napot, 
sem az órát, mikor szállja meg Sümeget, de biztos, hogy nemso
kára az is elvész, s akkor egész Zala megye a török hatalmába 
jut egészen Stájerországig.

A Balaton-vidéki végházak nem tudták megakadályozni, hogy a 
tapolcai és a szántói járások területe hódoltsággá ne váljék. 
Vidékünkön hozták létre a törökök a sümegi és a csobánci náhi- 
jéket. Azok a helységek, amelyek a törököknek is adóztak, csak 
felét fizették a' királyi adónak. A szántói székhez tartozó fal
vak ki akarták használni a kedvezményt s a hódolt falvak közé 
számították magukat. "Hiába vagyok -- írja Szele Jakab dicator 
1555-ben --, mert az adót nem hordják, és eleget írtam és kiál
toztam a vármegyének és a vicispánoknak".
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A törökök 1554. november első napjaiban ostrom alá vették 
Csobáncot, de a vár bevételével kudarcot vallottak. így beérték 
a vidék végigdúlásával és kirablásával. Az ellenség november 7- 
én Tihany falait törte, de a várat nem sikerült elfoglalnia. 
1558 október elején a török -- Tihany, Vázsony, Devecser, He- 
gyesd és Csobánc vára alatt békében elvonulván -- éjnek idején 
Szigligetet felgyújtotta, s a lakosok nagy részét fogságába 
hurcolta. 1559-ben Csobánc várát ostromolta, de nem tudta be
venni .

A törökök 1561. április 16-án váratlanul meglepték és birto
kukba vették Hegyesd várát; a környező népet három mérföldnyire 
tűzzel és vassal hódoltatták. A várba helyezett Pajazit vajda 
nagy erővel kezdte azt építeni. Ormány Józsa írja 1561. április
19-én a nádornak: "Azt értem, hogy huszárvárat csinálnak He
gyesd alatt. Azt is mondják, hogy Tapolcán csinálnak kastélyt, 
hogy bőven lovag lakhassák benne".

Hegyesd elfoglalása után az ellenség a balatoni várakat még 
inkább fenyegette. "Az apró házakat /végházakat/ el fogja sze
degetni —  írja Ormány Józsa sümegi várnagy — , úgy mint Tihant, 
Vásont és kit akar". Végső veszedelemben forgott Szentgrót, 
Keszthely, Sümeg és Rezi vára is. Gyulaffy László csobánci ka
pitány, Magyar Bálint szigligeti és fonyódi kapitánnyal, továb
bá Török Ferenccel, Choron Jánossal és Salm Eck győri főkapi
tány segítségével 1562 április elején kétheti ostrom után visz- 
szafoglalta Hegyesdet. A vár visszavételét a Balaton-melléki 
hódoltságra nézve rendkívül fontos haditénynek tekinthetjük.

Veszprém eleste /1552. június 1./ után a Közép-Dunántúlon is 
egyre sürgetőbb feladattá vált, hogy a végvárvonal kiépítésével 
és megerősítésével igyekezzenek gátat vetni a törökök terjesz
kedésének. A legfontosabb támaszpontokat eleinte magánbirtoko
sok építették ki, mint például Nádasdy Tamás Kanizsát, Török 
Bálint Szigetvárt és Pápát, a kisebb dunántúli várak közül De- 
vecsert a Choron-, Keszthelyt, Tátikát a Gersei Pethő-, Csobán
cot a Gyulaffy-, Szentgrótot a Hagymássy-család. A nagybirtok 
honvédelmi áldozatvállalása végül is a jóí felfogott önérdekből 
eredt, hiszen a nagybirtokos az adott határszakasz oltalmazásá
val elsősorban a saját birtokait védte.

A török hódoltság állandó terjedése miatt mind a magyar ne
messég, mind pedig a Habsburg-uralkodóház számára létkérdéssé 
vált az ellenség előnyomulásának megállítása. Buda elfoglalása 
után lázas várépítő és átalakító munka indult meg. Egy-egy vár 
megerősítése az egész környék számára elethalálkérdéssé vált.
A várépítkezéshez a legolcsóbban beszerezhető föld- és faanya
got használták. A palánkerődítést gyorsan el tudták készíteni. 
Kolostorok, ha szilárd anyagból épültek, templomok, ha kőkerí
téssel voltak ellátva , csakhamar bekerültek a védelmi szerve
zetbe. Keszthelyen a megerősített ferences kolostor és templom 
szolgált végvár gyanánt. Zalavár ugyancsak monostor-, Tapolca 
templomerődítés volt.

A keszthelyi ferences templom és rendház várrá való átalakí
tása először csak "hevenyészve" történt. Pontosan nem tudjuk, 
hogy mikor építették át a kolostort monostorerőddé, de 1550-ben 
már állott. Ez év márciusában ugyanis Keglevich Péter "ex cas -
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tro nostro Keztel" /Keszthely várunkból/ keltezte egy levelét. 
Ez az első -- hevenyészett -- megerősítés annyit jelentett, 
hogy az épülettömböt körülárkolták, esetleg palánkkal vették 
körül.

Az átalakítás munkáját Gersei Pethő János folytatta. "A csá
szár akarttyából és parancsolattyából" befalaztatta a felesle
ges ablakokat 5 megerősíttette a romladozó falakat, s a jobbá
gyokkal elkészíttette a monostorerőd gerendapalánkját is. "Fá
val ablakokat berovattuk, kővel megtöltöttük és rovással egy 
bástyát építettünk kapu közig. A Clastorm ajtaját berovatta... 
állásokat sövényekből, kapualjból csináltatott".

A dunántúli végvárrendszer a XVI. század közepén főként Ná- 
dasdy Tamás buzdítására és irányításával épült ki. Először a 
nagyobb várakat erődítették meg, de sor került a kisebb várak, 
várkastélyok, udvarházak, egyedülálló tornyok és templomerődök 
megerősítésére is. Ha egy várat több főúr vagy hozzátartozóik 
közösen bírtak, akkor mindegyik jövedelme arányában tartozott a 
vár fenntartásához hozzájárulni. A gersei Pehtők közösen bírták 
a keszthelyi örökséget, de nem nagyon akartak a kastromerődre 
áldozni, amiből állandó súrlódás adódott. "... ő felsége tenne 
valami fizetést oda /ti. Keszthelyre/ -- írja Pethő János 1553- 
ban Nádasdy Tamás nádorhoz mert tuggya te Nagyságod mely fé
lelmes helyen vagyon és az atyafiak is immár semmi gongyát nem 
visellik, hanem mostan is tualjdon az én magam kőccségéyel tar
tok népet benne."

A hódoltság terjedésével és a várbirtok pusztulásával a vá
rak fenntartása egyre nehezebb lett. Az urak tehát a királyhoz 
fordultak, hogy adjon segítséget.

Bármennyire is önző szempontok vezettek egy-egy főúri vagy 
kisnemesi családot, mindegyikét a török terjeszkedés súlyos 
gondja gyötörte. A várak magánkezelésben való maradása azt je
lentette, hogy a vár birtoktartozékait a védelem költségeire 
kellett fordítani. A földesúri magánkatonaság alapja a famili- 
áris-szervitori intézmény volt. Ilyen "magáncsapatok" őrködtek 
Sümeg, Tátika, Rezi, Csobánc, Tihany, Keszthely és Zalavár ha
tárában. A gersei Pethők 1561-ben négy végházukban /Tátika, Ke- 
szi, Körmend és Keszthely/ 40 embert tartottak.

Amikor azonban a földesurak úgy érezték, hogy magánerőből 
a vár és az őrség fenntartásának folyamatos költségei nem fe
dezhetők, sorra adták át váraikat a királynak; nem akartak a 
török ellen nagyobb anyagi áldozatokkal járó zsoldosköteléket 
tartani. A gersei Pethő család tagjai 1561. július 20-án Rezi 
várából írtak Nádasdy Tamás nádornak, s arra kérték, hogy "mél- 
tóztassék ő felségével az megnevezett keszthelyi kaístromra oly 
gondot viseltetni és megtartani, mert te Nagyságod érti Nagy
ságos uram, hogy mi ehhez elégtelenek vagyunk". Amikor a Pethő- 
család tagjai 1571-ben egymás között egyezkedtek, abban álla
podtak meg, hogy a keszthelyi várban a királyi zsoldon levő őr
ség mellett, mely átlag 50 lovasból és 100 gyalogosból állott, 
személyenként saját költségükön két-két puskás hajdút tarta
nak .
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Teljes rendszerességgel 1556 után indult meg a várépitkezés, 
amióta I. Ferdinánd király annak gondját az akkor alapított Ud
vari Haditanácsra bízta. A Haditanács elsősorban a Dunántúl dé
li részét, a Zala megyei várakat erősítette. Ennek a vidéknek 
Kanizsa volt a főerőssége. A dél-dunántúli erődítések térképe
zését az 1569-ben kiküldött Giulio Turcho végezte; az ő általa 
készített alaprajzok nyomán tudjuk pontosan megállapítani a 
dunántúli várak 1570-es állapotát.

A keszthelyi vár XVI. századi alakját is Giulio Turcho alap
rajzi vázlata alapján tudjuk rekonstruálni. Az erődítmény magja 
a templom. Hozzá csatlakozott északról a kolostor, melyet árok 
vett körül. A palánk és a kolostor északnyugati sarkán torony 
emelkedett. A várnak két bejárata volt; az egykori kolostor be
járata előtt egy lovaskapu és a templomot körülvevő palánk déli 
oldalán egy gyalogkapu. Mindkettőhöz ácsolt szerkezetű híd ve
zetett. A templom nyugati főbejárata előtt kis védőépítmény ál
lott.

A templom déli oldalán -- a toronnyal szemben -- volt egy 
csigalépcsős kis torony, külső falán szakállas puskalőrésekkel.
A templomot palánkkal vették körül, déli és keleti oldalát ge
rendapalánk oltalmazta. A templom falainak alját -- majdnem az 
ablakok magasságáig -- az ágyútűz ellen vastag, kővel vegyes 
földtöltés takarta. Az északi kolostorfalat egy négyzetes to
rony, az ún. "fehér bástya" védte. Az egész várat 10--13 méter 
szélességű szárazárok övezte.

A szűk keszthelyi monostorerődben megfelelő számú lovas al
kalmazására nem volt lehetőség, pedig egy-egy vár erejét és 
hatósugarát a benne állomásozó könnyűlovasság száma szabta meg.
A keszthelyi vár néhány huszárjának a lovát a földszinti épü
letrészekben helyezték el.

A Balaton északi partján húzódó védelmi vonal meglehetősen 
gyenge és elavult várai -- Keszthely, Sümeg, Szigliget, Csobánc 
Tihany -- a mögöttük fekvő nagyobb és korszerűbb várak -- Pápa, 
Palota, Győr -- előzetes védelmében és a felderítő hírszolgá
latban játszottak fontos szerepet a törökök közvetlen szom
szédságában. Helyzetüket Takaró Mihály tihanyi kapitány 1556-ban 
találóan így jellemezte: "...énnekem előttem tűz vagyon, hátam 
megett víz, környüben mind ellenség". Ezek a kisebb várak aka
dályozták a török rablóportyáit, nagyobb támadás esetén azonban 
őrségük a környék népével együtt erősebb várba húzódott. A na
gyobb várak és a főerősségek a közöttük levő összekötő- és az 
előttük levő figyelővárakkal látták el az ország védelmét.

De a védelem mélységében is tagolódott; a várak több védel
mi vonalat alkottak egymás mögött. Amint egy-egy vár elesett, 
egy másik lépett előtérbe. A Duna és a Balatpn közé eső védelmi 
szakasz várrendszerének első vonalát Tata, ésesznek, Palota és 
Tihany alkotta. A másodiK vonal tagjai: Komárom, Győr, Szent- 
márton, Pápa, Devecser és Keszthely, a harmadiké pedig Monyoró- 
kerék, Németújvár, Szalcnak, Kőszeg és Sárvár. Ha az ellenség 
valamelyik várát elfoglalta, maga mögött találta a második, sőt 
a harmadik védővonalat.

Az Adriai-tengertől egész Erdélyig hosszú fékörívben húzódó 
határszéli várakat főkapitányi szervezetbe osztották. A Dunán-
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túlon eleinte csak egy főkapitányság volt. Úgy látszik azonban, 
hogy már 1556-ban kettéválasztották a dunántúli főkapitányságot, 
a Duna-Balaton közi főkapitányság székhelye Győr, A Balaton- 
Dráva-közi főkapitányságé pedig Kanizsa lett. A Balaton-melléki 
várak --így a keszthelyi klastromerőd is -- mind a győri, vagy 
"a Duna és Balaton közötti főkapitányság"-hoz tartoztak.

A Dunántúl védelménél két fontos övezet alakult ki, melynek 
központjában a Balaton mint természetes limes állt. A dunántúli 
védelem létfontosságú övezete a Duna és a Balaton közti átjáró 
volt. A török terjeszkedés fő iránya Magyarország dunántúli te
rületein keresztül vezetett a Habsburg-birodalom szíve, Bécs 
felé. A győri vár helyőrsége a Buda--Bécs útvonal, a rábai és 
dunai átkelőhelyek lezárása mellett a tőle keletre és délre 
fekvő, töröknek hódoló vidék ellenőrzését is elláthatta. Itt 
épült ki a déli végvárvonal összeomlása után az a mélységében 
tagolt védelmi rendszer, amely nagyjából a zalai--veszprémi--ko- 
máromi végekig hátrálva tartóztatta fel a nyugati irányú török 
hódítást.
A Duna és a Balaton közti győri főkapitányság várainak —  

Győr, Komárom, Veszprém, Palota, Tihany, Csesznek, Szentmárton 
/Pannonhalma/ -- újjáépítése ó-olasz stílusban Süess Orbán épí1 
tészeti felügyelő személyes vezetése alatt /1577--1592/ történt. 
A Balaton mentén korszerű vár tulajdonképpen nem volt, hiszen 
ezek főként XIII--XVI. századi kis hegyi erődök. A Balaton-kör- 
nyék végvárai belsőtornyos, szabálytalan alaprajzú hegyi várak. 
Fonyód, Keszthely, Zalavár, Szentgyörgyvár, Szentgrót, Zalabér 
sík vidékein épültek, s a körülöttük elterülő mocsár nyújtott 
természetes védelmet.

A másik dunántúli övezet a Dráva és a Balaton között húzó
dott, melynek fő támpillére Szigetvár volt, s ennek védelmi e- 
rejét egészítették ki a somogyi végházak: Babócsa, Csurgó, Ka
posvár, Lak, Fonyód stb. A XVI. század második felében a Dráva 
és a Balaton közötti védelmi vonal kétszer is módosult, mégpe
dig 1566 után, amikor Szigetvár és a somogyi végházak eleste 
nyugatabbra tolta a védelmi vonalat. Az 1566-os esztendővel le
zárult a Balaton-vidék életének is egy zaklatott, szenvedést 
és pusztítást hozó szakasza. Nemcsak azért tekintjük az 1566-os 
esztendőt az 1541-től Szigetvár elestéig terjedő szakasz határ- 
mezsgyéjének , mert Szulejmán szultán utolsó nagy hadjárata kö
zelebb hozta a török veszélyt, hanem azért is, mert Veszprém 
viszavétele /1566/ után az eddig keleti irányból indított török 
támadások iránya a Balaton-felvidékről délre tolódott át.

Most már elsősorban Kanizsa vált a Dunántúl déli részének 
oltalmazójává. A mocsaras térségben álló Kanizsát a Haditanács 
olasz mesterekkel a Dunántúl egyik legerősebb végvárává építet
te ki . A Szigetvár eleste után ismételten megújított országos 
békekötéseket mindinkább beárnyékolták a végbeli török és ma
gyar vitézek apróbb támadásai, sarcolásai és bajvívásai. A har
cok eztuán nem Szigetvár előterében, Pécs körül, hanem Sziget- 
vár--Kanizsa közt Somogybán és Belső-Zalában lángoltak fel.

A keszthelyi klastromerőd őrsége sok kárt okozott a törökök
nek. A Balaton jegén átkelt és a Kemenesalja vidékét fenyegető, 
zsákmánnyal és foglyokkal visszatérő törököket 1582-ben Majté-
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nyi László pápai és Pethő Kristóf keszthelyi kapitány vitézei 
tönkreverték. 1587-ben a keszthelyi őrség sikeresen verte visz- 
sza Ali koppányi bég támadását. A török portyák fő bujtogatója, 
Ali bég 1589-ben Hidvégnél átkelt hadaival a Balatonon, s Za- 
lavár és Szentgyörgyvár között elhaladva, Sümeg felé vette út
ját. Majd váratlan rajtaütéssel kifosztotta és felgyújtotta a 
Pethő-család fészkét, Tátikát, és rácsapott a keszthelyi vá
sárra. A várat nem tudta bevenni, de a várost feldúlta és a vá
sárt kifosztotta, néhány pápai kereskedőt elfogott.

A XVI. század végén Pethő Kristóf keszthelyi kapitány védte 
lovasaival a vidéket a török ellen. 1596-ban súlyosan megse
besült, amikor megtámadta a szorongatott Kanizsa segítségére 
siető Naszuf pasa seregeit. 1600-ban a Budáról Kanizsára vo
nuló Murát ellen intézett támadásban, Lak /a mai Öreglak/ és 
Bolondvár /Balatonszemes/ mellett esett el.

A szigeti pasa 1592-ben elfoglalta s teljesen feldúlta Kis- 
komárt. A törökök beékelték magukat Dél-Zalába és elvágták a 
Devecser--Keszthely--Kanizsa között húzódó fontos útvonalat. 
Miután az ellenség Kanizsa vártartományát elpusztította s a 
környező kastélyokat és palánkokat elfoglalta, 1600-ban maga a 
fővár, Kanizsa is török kézre került. De 1601-ben Rikóti Má
tyásnak sikerült Kiskomáromot visszavenni, amely ezután át
vette Kanizsa szerepét.

A tizenötéves háború során a törökök 1593-ban elfoglalták 
Veszprémet és Palotát, de 1598-ban Pálffy Miklós és Adolf 
Schwarzenberg visszaszerezték Tatát, Gesztest, Veszprémet, Pa
lotát, Nagyvázsonyt és a Bakony-vidék több1 kisebb várát. A tö
rökökkel egyesült Bocskai-hadak Sümeg kivételével 1605/6-ban 
valamennyi várat elfoglalták a Dunántúlon. 1605. augusztus
20-án az egyesült magyar--török had Némethy Gergely vezérlete 
alatt Szentgrótnál átkelt a Zalán és Keszthely felé nyomult 
előre. Perneszi György Keszthely várát átengedte Bocskainak. 
A vár 1608-ig nem tért vissza a király hűségére. Végül is 
1608. őszén II. Mátyás a keszthelyi kapitánnyá kinevezett Ba
kács Sándor segítségére küldte a győri, vészprémi és pápai 
seregeket, akik azután szabályos ostrommal foglalták el a vá
rat .

Amíg Kanizsa állott, az északi-zalai és Vas megyei kisebb 
várak másodrendű fontosságúak voltak. De az 1600-as évek elején 
sürgetővé vált a Rábán alól fekvő vidék -- Pölöske, Egerszeg, 
Kapornak, Zalavár, Kiskomárom és több más, Kanizsa közelében 
fekvő vár -- erősítése. Néhány évtized alatt létrejött a Ka
nizsával szembeni végvidék, az új, immár harmadik védelmi vo
nal, hogy "az hódolatlant a rablástól, pusztulástól és hódo- 
lástól megoltalmazza".

Kiskomárom "a legspiccen való véghely" volt, amely egy kes
keny földnyelven feküdt, s Balatonhídvégnél függött össze a 
királyi Magyarországgal. Mivel a Zala torkolatát tekinthették 
magyar határnak, a kiskomáromi vár -- "az országnak fő véghá
za" -- már voltaképpen török területen feküdt. Kanizsa eles- 
tével a balatonhídvégi átkelőhely védelme Zalavár őrségének 
vált fontos feladatává; ez jelentette ugyanis Komár egyetlen 
összeköttetését a mögöttes országrészekkel.
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Most Kiskomárom központtal az ún. Nagykanizsával szembe ve
tett végházakra nehezedett a védelem súlya. Ezek a végházak sem 
alkottak egyszerű vonalat, hanem egymás mögött álltak védelemre 
készen. Szécsisziget előtt Kányavár, Lenti mögött Alsólendva, 
Egerszeg előtt Pölöske, mögötte Egervár, Szentgrót előtt Szent- 
györgyvár, Zalavár előtt Keszthely állott. Az ellenség e harma
dik védelmi venal várai közé portyázásai során be-betört ugyan, 
de azokat már nem tudta elfoglalni. A Győr--Pápa--Veszprém--Ti- 
hany--Keszthely--Kiskomárom--Zalaegerszeg váraiból álló védelmi 
vonal szilárdan kitartott.

Miután Rudolf császár 1606-ban megkötötte Bocskaival a bé
csi, a törökökkel pedig a zsitvatoroki békét, ezzel a Balaton
tól északra fekvő terület felszabadult a török iga alól. A hó
doltság határvonala Veszprémtől délnyugatnak a Balaton északi 
partján húzódott, Keszthelytől -- Zalaváron át -- Kiskomáromig 
követhetjük folytatását, majd a kiskomáromi beszögelléstől Zala 
megye közepe táján haladt délnyugatnak a Muraköz felé. Kanizsa 
valósággal ékként hasított be a zalai véghelyek közé, amelyek 
oly közel voltak egymáshoz, hogy —  Evlia Cselebi leírása sze
rint -- még a kakaskukorékolás is áthallatszott az ellenséges 
vonalakon.

A zalai véghelyek a tizenötéves háború során romlott állapot
ba kerültek, "...az ide alá való Kanisa környül való végházak 
annyira épületlenek -- írják 1613-ban --, hogy tellyességgel 
puszták és fizetetlenek". Kanizsa elfoglalása után a keszthelyi 
erősség szerepe is megnőtt. Helyreállításáról és jó karban tar
tásáról az országgyűléseken a rendek ismételten igyekeztek gon
doskodni. Az 1602: 14., az 1604: 8., az 1608: 15., az 1613: 8., 
az 1618: 49., az 1622: 36 és az 1635: 92. cikkely a véghelyek 
javítására fordítható hatnapi ingyenmunkára Keszthelyhez ennek 
tartozékait osztotta be.

A zalai váraknak sikerült a tizenötéves háború nyomait el
tüntetni; helyreállításuk nagyjából megtörtént. A keszthelyi 
vár átépítése, kibővítése a XVII. század első évtizedeiben, az 
1616. és 1618 évek között Bakács Sándor kapitánysága idején me
hetett végbe, mert a Pethők 1616. évi osztozkodásáról készí
tett oklevelekből még a Turcho-féle alaprajzzal egyező várkép 
tűnik szemünk elé.

Bakács II. Sándor /Sandrin/ a Pethő Kristóf-leányutód kezé
vel örökölte a gersei Pethők Zala megyei várait és uradalmait, 
kinek a király 1622. augusztus 15-én érdemeire való tekintettel 
címerújító és bővítő levelet adományozott, majd 1625. október 
7-én neki és utódainak a "nagyságos", vagyis bárói címet ado
mányozta. Mivel a védelem terhét a Bakácsok sem győzték visel
ni, ezért ők is felajánlották -- tulajdonuk megtartása mellett
-- a keszthelyi várat a királynak. A király ezután is a tulaj
donost vagy családjának valamelyik tagját tette meg a végház 
kapitányává, aki arra vitézi érdemeinél fogva méltónak mutat
kozott .

A végvárak melletti mezővárosokat jogilag két csoportba so
rolhatjuk. Az első csoportba tartoznak az olyan várak melletti 
mezővárosok, ahol a várat az uralkodó tulajdonosától átvette
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és a védelmj. vonalba beillesztette. Az ilyen helyzetbe jutott 
/prezidiális/ mezővárosok felett a földesúri hatalom nagymér
tékben visszaszorult. A várkapitányok egymás után kezükbe ka
parintották és gyakorolták azokat a jogokat, amelyek különben a 
mezővárosok földesurait illeték; vámokat szedtek a mezővárosok 
vásárain, éltek határaikban a vadászat és a halászat jogával, 
és maguknak követelték a korcsmák és mészárszékek hasznát. Egy
szóval, magukhoz ragadták a földesurakat illető kisebb királyi 
haszonvételeket és a földesúri jogokat is.

Ezt figylehetjük meg Zala megyében Egerszegen, Keszthelyen, 
Kiskomáromban és Tihanyban, ahol a földesúri hatalom mind na
gyobb részét a királyi vár kapitányai gyakorolták. A keszthelyi 
várkapitányok a mezőváros földesura, a gersei Pethő-család tag
jaiból kerültek ki, akik -- eléggé áttekinthetetlen arányokban 
-- részbirtokosok voltak.

Másként alakult a mezővárosoknak a sorsa ott, ahol a mellet
tük levő kisebb várak belekerültek ugyan a védelmi vonalba, de 
nem váltak királyi várakká, hanem megmaradtak földesúri tulaj
donban. Közéjük tartozott Zala megyében Szentgrót, Sümeg, Ta
polca, Nagyvázsony, Alsólendva, Csáktornya, Kapornak, Lenti, 
Lövő, Zalavár és Tűrje.

Az új megváltozott keszthelyi várat ábrázolja a karlsruhei 
levéltár egy XVII. századi metszete. A kolostor és a templom é- 
pületében lényeges változás nem mutatkozik; megmaradt a Turcho 
által is megrajzolt palánk és az árok, de az árkon kívül a kül
sőt -- a huszárvárat -- két újabb palánksor övezte. Ezen a kül
ső palánksoron belül húzódott meg a mezővárosi lakosság. A kül
ső palánk délnyugati sarkán -- ahol a Balaton felől beérkező 
országút kapuját tételezhetjük fel -- kerek rondella állott.

Pontosan még nem tudjuk, hogy hol húzódott a várost körül
vevő erődrendszer. Felszíni nyomok alapján feltételezhető, hogy 
a város sánca a vártól /vagyis a mai plébániatemplomtól/ kiin
dulva a Bem József /Hajdú/ utca és a Rákóczi út között húzódva 
közelített a mai Festetics kastély épületéig,majd a Kossuth La
jos utca és a Deák Ferenc utca között kanyarodott vissza a vár
hoz .

A XVII. század első évtizedeiben sor került a belső vár ki
építésére is. Az immár kétemeletes kolostorépület északi szár
nyának földszintjén volt a hajdúk melegedő helye, ennek szom
szédságában, egy boltozott teremben tárolták a puskaport. Való
színű, hogy a templomot fegyvertár és raktár céljaira használ
ták. A templom déli oldalán kettős falú, kojnoly védelmi rend
szer épült ki. A déli kapu védelmére négyzetes kőtornyot épí
tettek. A kettős fal rendszere -- a külső kőből készült, a bel
ső palánk volt -- az egész várat körülövezte. A két fal közét 
földdel tömték ki. Ugyancsak kővel falazták ki a várat körülve
vő árok külső falát is.

A vár átépítése, kibővítése viszonylag biztos menedéket nyúj
tott a mezőváros lakosságának. Nem véletlen, hogy Keszthely a 
XVII. század második évtizedétől kiemelkedik a zalai mezővárosok
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sorából. A végvárak valóságos szigetet jelentettek a végigdúlt 
Zalában. A török kiverése után készült első adóösszeírások ar
ról tanúskodnak, hogy a lakosság ott maradt meg nagyobb szám
ban, ahol vár állott /pl. Kapornakon, Zalabéren, Szécsiszigeten, 
Alsólendván, Keszthelyen stb/.

Ezek a Zala megyei véghelyek általában gyengék voltak; ezért 
a török támadások kivédésére -- mint Keszthely esetében láttuk 
-- sor került a hostát erőddé való kiépítésére. A török háborúk 
konzerválták a kétsejtű városépítést; a belső váron kívül egy 
sokkal kezdetlegesebben kerített településformát találunk /pl. 
Lentin, Szentgróton, Egerszegen, Keszthelyen stb./. A vár tövé
ben lakó, katonai szolgálatot teljesítő "szabad legények" /haj
dúk/ lakóhelyét nem "külső vár"-nak, hanem "belső város"-nak 
/suburbium/ nevezték. E városokban megkülönböztették a fegyver
rel szolgáló "hóstátiakat" /katonaváros/ és az úrbéri szolgá
latot ellátó külvárosiakat /polgárváros/.

A palánkon kívül maradt polgárváros lakói szabályszerűen robo
toltak, adóztak, minthogy katonai szolgálatot nem teljesítettek. 
Keszthelyen a hostát /katonaváros/ volt a nagyobb, népesebb te
lepülési egység, ezért a polgárvárost -- a Szent Márton-templom 
környékét -- Kiskeszthelynek is nevezték, mely külön közigazga
tással teljesen elvált a mezővárostól.

A fallal és vizesárokkal körülvett településen kívül elterü
lő jobbágy település /polgárváros/ védelmére semmit sem tettek. 
Kiskeszthely lakói —  mint ahogy ezt török okiratok is bizo
nyítják —  behódoltak és adót fizettek a törököknek.

Kanizsa török kézre kerülése után a zalai végvárak együtte
se állt helyt a Dunántúlon a Zala-völgyet, szóval a Karintiába 
és Stájerországba, illetőleg à Bées felé vezető útvonalakat el
járni. Egy-egy vár a maga kis létszámú katonaságával nemigen 
kezdhetett önálló akciót, de több vár népeinek együttműködése, 
ügyes lesvetéssel, sikeres erőpróbát eredményezhetett. A keszt
helyi őrség leginkább a szomszédos várak: Szigliget, Csobánc, 
Sümeg, Szentgrót, Zalavár és Szentgyörgyvár vitézlő népével e- 
gyütt vett részt a portyákban, kisebb-nagyóbb csatározásokban.
A keszthelyi vár katonái 1639. november elején aszentgrótiakkal 
és a sümegiekkel indultak Kanizsa alá Batthyány Ádám seregében. 
1641-ben a szigligetiekkel és a sümegiekkel s a környező vég
várak népeivel vettek részt egy sikeres portyán. 1650. február 
2-án arról értesülünk, hogy Bakács Sándor kapitány tönkreverte 
a balatonhídvégi török sereget.

A törökök —  valószínűleg ennek a vereségnek a megtorlására 
-- még abban az évben nagyobb sereget vontak össze, és húsz 
zászlónyi gyalogsággal és tíz zászlónyi lovassággal megtámadták 
Keszthelyt. A 'keszthelyiek háromszor verték vissza a törökök 
rohamát,/’a ...pegyedik rohamnál azonban az ellenség benyomult a 
városba, és kirabolta, felgyújtotta, de a várat nem merte meg
támadni .

Keszthely lakossága a török időkben három elemből tevődött 
össez: a "vitéz-lő nép"-ből, a polgárságból és az úrbéri szol
gáltatásokkal terhelt /polgárvárosi/ jobbágyokból. A várbeli 
fizetett katonaság és a csak katonai szolgáltatásra kötelezett 
szabad legények alkották a vár haderejét, a vár és -- a mezővá-
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rosi polgársággal együtt -- a hóstát lakosságát. A XVII. század 
folyamán jelentős számú kisnemes húzódott be, akik legegysze
rűbben úgy teremtettek maguknak új létalapot, hogy felcsaptak 
végvári katonának. A menekült vagyontalan vagy kisvagyonú neme
sek katonai szolgálatuk során összeverekedtek a "vitézlő nép"- 
pel, mert társadalmi állásukat, jogi helyzetüket nem nemesi, 
hanem katonai mivoltuk határozta meg.

A XVII. században a zsoldos vitézek /"iratos katonák"/ mel
lett Keszthelyen is találkozunk paraszttelken gazdálkodó, és 
jobbágyi szolgáltatások helyett katonáskodó hajdúkkal. A Dunán
túlon nyilván azok a hajdúk szegődtek katonai szolgálatba, a- 
kikről az 1647: 41. te.-ben azt olvashatjuk, hogy Veszprémben, 
Tihanyban, Keszthelyen, Vázsonyban, Szigligeten, Devecseren és 
ezek környékén kóboroltak s rablásból, fosztogatásból tartották 
fenn magukat. Ezek nem voltak állandó hadseregbe szervezve, ha
nem csapatosan kóboroltak. Emberanyag-utánpótlásukat elsősorban 
a török hódoltság területéről és a kettős adózás alá jutott pe
remvidékről nyerték.

A jobbágysorból kiemelt katonaparasztoknak /milites ex rusti
cis facti/ a telkük után -- katonai szolgálaton kívül -- koráb
bi állami és földesúri terheiknek és szolgáltatásaiknak csupán 
elenyésző részét kellett teljesíteniük. A feudális rendben el
foglalt helyüket "fegyveres szolgálat ellenében elnyert szabad 
paraszti állapot"-nak tekinthetjük. Azok a szabadságok, amelye
ket a dunántúli prezidiális mezővárosok népe nyert -- szabad 
földhasználat, bor-, só-, húsárulási jog, s mindenekelőtt a föl
desúri szolgálatatásoktól való mentesség -- a hajdúszabadságok 
voltak.

A török időkben Keszthely, mint katonai szolgálatot teljesí
tő "szabadlegények"-ből álló "belső város" /presidium/ tulaj
donképpen úrbéri szolgálatmentességet élvezett. A sokfelé meg
osztott, sokszor a birtokos társak között is vitás földesúri 
jog kevés lehetőséget adott a várossal szemben annak érvénye
sítésére. A végvári "sereg" tagjai kilencedet, tizedet nem ad
tak, hegyvámot nem fizettek. A keszthelyi “vitézlő rend" föld
jeit szabadon adta-vette és hagyta másokra. Szabadon használ
hatta a Zámor, Várvölgy, Cserszeg és Rezi között elterülő er
dőt, sőt élt a korcsmáltatás és mészárszéktartás jogával is. 
Mindezeket a kiváltságokat katonai feladata teljesítése elle
nében kapta.

A praesidium azt jelentette, hogy a polgári közigazgatás 
és bíráskodás helyébe tisztán katonai lépett. Az ilyen hely 
közösségének hivatalosan "sereg" a neve; a városbíró és a vá
rosi jegyző helyébe a seregbíró és seregdeák lépett. A várka
pitány segédei voltak a seregbírók /judices praesidii/ mellett 
a századosok /centuriones/ és tizedesek /decuriones/. A hadse
reg hadi székétől /sedes militaris totius exercitus praesidii 
Keszthely/ a kapitányhoz, onnan pedig a földesúrhoz lehetett 
fellebbezni. A katonai közigazgatásnak megfelelően a régi -- 
szőlőfürtös kereszttel diszített -- pecsét helyett új pecsét
nyomót használtak, melynek körirata: KESZTHELY SEREGH PÖCSÉTY.
A pecsétnyomó belsejében két csillag között ágaskodó kardos 
oroszlán a török félholdat akarja kettévágni.
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A végbeliek igazi közösségi életet éltek. A keszthelyi vég
ház őrsége kicsi volt ahhoz, hogy közösséget alkosson; ezért 
a szomszédságban levő várak, az öt kis balatoni végház -- Ti
hany, Szigliget, Keszthely, Vázsony és Csobánc -- hadinépe e- 
gyütt alkotta meg a községet /communitas quinque castellorum 
Balatoniensium -- 1660/.

A végváriak fizetést csak késve, nagy kihagyásokkal kaptak, 
sőt gyakran előfordult, hogy éveken át zsold nélkül maradtak. 
Levelek, kérvények és más iratok ezrei panaszolták ezt a sok 
hónapos fizetetlenséget, az örökös fázást-éhezést. Bakács Sán
dor keszthelyi kapitány írja 1620-ban, hogy tizenegy év óta ne-m 
kaptak fizetést. A balatoni végházak —  Keszthely, Csobánc, 
Szigliget, Vázsony, Tihany —  rongyos, fizetetlen őrsége végül 
közös egyetértéssel Bakács Sándort küldte Bécsbe, hogy a király
nál közbejáron érdekükben.

Főképp a XVII. században vált tömeges jelenséggé, de első 
példái már a XVI. század második felében is jócskán fellelhe
tők, hogy a várbeliek földművelésre kényszerülnek; földeket, 
jobbágytelkeket hasítottak ki maguknak a váruradalmak terüle
téből, szőlőket szereztek. A keszthelyi "belső városiak" /haj
dúk/ is kénytelenek voltak mezőgazdasággal -- főként marha
tartással és -kereskedéssel, bortermeléssel -- vagy iparral 
foglalkozni. A piaci célú katonaparaszti állattenyésztéssel, 
marhakereskedelemmel Zala megyében több helyen is találkozunk. 
Az ausztriai és az itáliai városok felé irányuló marhakereske
delemben előnyös helyzethez jutott Kiskomárom, Tihany, Vesz
prém és Vázsony őrsége.

Az állandó portyáknak kitett keszthelyi városlakók egy ré
sze a török becsapások elől menedéket nyújtó hegyvidékre húzó
dott. Minthogy a borfogyasztás jelentős volt, a szőlőművelés 
igen jól jövedelmezett még a végvárak vidékén is. A bor ára a 
XVII. századi árdepresszió korában sem szállott alá. A Balaton- 
felvidék lábánál elterülő terasz talajviszonyai alkalmasak sző
lőtermelésre. Diás és Vonyarc hegyközség 1653-i törvényei ar
ról tanúskodnak, hogy a helybeli "hegynépek" és "idegenek" /ex- 
tráneusok/ mellett "nemes és vitézlő renden levők", meg a vá
rosi polgárok is birtokoltak-béreltek szőlőt.

Az 1696. évi portális összeírás arról tanúskodik, hogy a 
"vitézlő rend" gazdálkodásának "veleje" Zalában a szőlő- és bor
termelés volt. Általánosnak mondható, hogy a katonák /milites 
stipendiarií/a szőlőn kívül semmi saját földet /fundust/ nem bír
tak .

Mivel a hivatásos vagy félhivatásos magyar katonarétegek 
tagjai -- mindenekelőtt a végváriak és a szabad hajdúk -- a 
XVII. század folyamán jórészt fizetetlenek voltak, illetve na
gyon rendszertelenül feizették őket, a mezőgazdasági vagy ipa
ri tevékenység mellett fő megélhetési forrásuk! a zsákmány ma
radt. A portyákból származó nyereség legnagyobb és legállandóbb 
részét a rabok kiváltásáért kapott pénz jelentette. A török ra
bokkal való kereskedés a XVI--XVII. századi várkapitányok és 
katonák legfőbb jövedelmi forrását jelentette. A végváriak hó
doltságba járása viszont egyet jelentett a hódolt magyar job
bágyság és termelőerőinek pusztításával.
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A katonák életében a harcok és a földművelés békésebb napjai 
váltogatták egymást. Békés időben szántottak-vetettek, állato
kat tenyésztették, szőlőt műveltek, háborúban "ő felségének s a 
.hazának mindenkor fegyvereikkel szolgáltak". De az is előfor
dult, hogy a katonák a zsoid elmaradása miatt nyáron aratni 
mentek, mert ha aratáskor, takaráskor nem szereztek maguknak 
télire élelmet, éhenhalhattak. A szorgos mezei munkák idején 
egyes végházakban annyire megfogyatkozott az őrség, hogy még 
a kapukat is a kapitányoknak kellett -- asszonyi segítséggel -- 
felvonniuk.

Ha aztán a végbeliek nem kaptak munkát, éhségtől űzve a má
séhoz nyúltak. Falvaink egyaránt szenvedtek a fizetetlen végbe
liektől és a portyázó törököktől, "...bizonyos pedig -- írja 
Széchenyi György veszprémi püspök 1654-ben --, hogy a Szálán 
túl való véházakból s a Kemenes alól szinte mint a törökre 
úgy csatáznak erre a Bakonyságra, szinte elnyomorodik a sze
génység". A tapolcai polgárok 1653-ban a Sárkány János által 
összegyűjtött keszthelyi és vázsonyi katonákra panaszkodtak. 
1656-ban a Somogyból, Keszthelyről, Szigligetről, Csobáncról 
és Vázsonyból érkező hajdúk garázdálkodtak Tomajon. Az ínség 
és nyomor lassanként teljesen lezüllesztette, demoralizálta a 
végbelieket.

A kézművesipar különböző mértékben fejlődött ki a végvárak 
melletti városokban. Az iparosok nagy része nem szakadt el tel
jesen a mezőgazdaságtól; ipari foglalkozása mellett megművelte 
kis darab földjét, szőlejét is. A zalai mezővárosokban két pe
riódusra osztható a XVII. századi céhalakulás; az első az 1630-- 
40-es, a második a 1680--90-es évek /a török uralom utolsó é- 
vei, illetőleg a török kiűzése utáni évek/. Céheink ekkor kér
ték vagy kölcsönözték a privilégiumaikat. Az iparosok milyen
ségét illetően megállapíthatjuk, hogy nem volt különösebb jel
legzetessége a zalai mezővárosi iparnak. A mindennapok szükség
lete teremtette meg a csizmadia-, a varga-, a takács-, a szabó- 
ipar alapját.

A csizmadiacéhek közül a keszthelyi a legkorábbi: 1636-ban 
kérte 9 mester az artikulusokat kölcsön Sárvár földesurától, 
Nádasdy Ferenc gróftól. A szűcs- és a mészároscéh /a szűcsök 
1638-ban, a mészárosok 1679-ben/ pápai céhekhez fordultak az 
artikulusokért, ami egyben a keszthelyi és a pápai kézműipar 
kapcsolatára enged következtetni. De 1635-ben a keszthelyi sza
bók is Pápához fordultak.

A XVII. századi céhalakulásnak jellegzetes vonása a vegyes 
céhek létrejötte. Szűcsök, kádárok, szíjgyártók mellett min
denütt lándzsa-, íj-, pajzs- és köpjakészítők, valamint ko
vácsok alkották a vegyes céheket. A fegyverkészítő mesterek 
jelenlétét a háborús viszonyokkal magyarázhatjuk. Keszthelyen 
1636 óta létezett vegyes céh; a tapolcai vegyes céh 1676-ban 
a keszthelyi mesterektől kérte az artikulusokat.

A privilégiumkiadd vagy -kölcsönző helyek közül első helyen 
Pozsonyt kell említenünk; innen kapták szabályzatukat a szent- 
gróti, a sümegi, a keszthelyi és a türjei takácsok. A másik je
lentős kölcsönzőhely pápa. A keszthelyi szabók, szűcsök és mé
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szárosok kérték a privilégiumot pápai céhektől 1635-ben, 1638- 
ban és 1679-ben.

Közös vonás a XVII. századi céhlevelekben a megerősítés /kon
firmálás/, amely a mezőváros földesurától származott. Ákosházi 
Sárkány Miklós /1634-től 1639-ig várkapitánya Keszthelynek/
konfirmálta pecsétjével a vargák és csizmadiák szabályzatát.
A XVII. század második felében alakult céhek artikulusait az 
akkori várkapitányok, Bakács Sándor, Babdcsay Ferenc /1667-- 
1671/ és Thoti Lengyel János /1696--1702/ erősítették meg, de 
arra is van példa, hogy a Sárkány Miklós által megerősített 
céhlevelet ők újra megerősítették.

A prezidiális mezővárosokban a gazdasági élet is a védelmi 
céloknak alárendelten alakult. Az ipari termelést a vár karban
tartási és a várbeli katonaság egységét; a bormérés, serfőzés,' 
mészárszéktartás jogán a várral kellett osztoznia. Az összeüt
közések a polgárság és a katonaság között napirenden voltak. 
Emellett súlyosan károsult a mezővárosi önkormányzat is. A vár
kapitányok a polgárok felett gyakran gyakorolták a bírói hatal
mat. így aztán a végváraknak gazdaságilag és jogilag alárendelt 
városok és mezővárosok fejlődését komolyan gátolták.

Miután a török megszállás alá került Duna-menti és dunántúli 
mezővárosok -- elsősorban a tizenötéves háború következménye
ként -- a XVII. század elején visszaestek, vagy egészen tönkre
mentek, szerepüket a végvári rendszer királyi várai mellett le
vő mezővárosok —  főleg Győr, Veszprém és némileg Kiskomárom 
vették át. Ezeknek a mezővárosoknak -- beleértve Keszthelyt is 
-- a fejlődése és kereskedelmi funkciója a XVII. század elejé
től a század második feléig tovább tartott.

A Wesselényi-féle főúri szervezkedés kiváló ürügyet szolgál
tatott arra, hogy I. Lipót császár kísérletet tegyen a nyílt ab- 
szolotizmus bevezetésére. A bécsi kormány a rendi felkelés le
verése után elhatározta, hogy a számára megbízhatatlan végvári 
katonaságot külföldi ezredekkel cserélje fel s a végvárak hazai 
katonaságának nagy részét elbocsátja szolgálatából. De a kuruc 
mozgalom gyengítése céljából, majd a felszabadító háborúk során 
a császári hadfogadás nem idegenkedett a magyar, katonaság sza
porításától. A győri főkapitányság kimutatása szerint 1700--1701- 
ben Tihanyban 10 huszár és 45 hajdú, Csobáncban 14 huszár és 21 
hajdú, Szigligetben 10 huszár és 29 hajdú, Keszthelyen 26 lovas 
és 87 gyalogos katona teljesített szolgálatot.

A felszabadító háborúk együtt jártak a katonaság évről-évre 
megismétlődő pusztításaival és fosztogatásaival. A vert török 
hadak és a garázda császári zsoldosok azt a keveset is igye
keztek megsemmisíteni, ami a XVII. század második felében fel
épült. Gyöngyösi Nagy Ferenc, a Batthyány főkapitányok helyet
tese, 1688-ban azt írja a Zalaság népéről: "Oly szegények van
nak, hogy ha az haláltól kellene is magokat megváltaniok, egy 
garast elő nem tudnának adni". A "vitézlő nép" pedig úgy elnyo- 
morodott, "ellovatlanodott, fegyverben megszűkült", hogy hai.fi- 
zetésüket nem orvosolják, "már csak egy botot viszen a kezében."

1690. április 13-án -- 90 évi török uralom után -- lehullott 
a félholdas zászló a Batthyány II. Ádám dunántúli főkapitány és
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Zichy István által körülzárt Kanizsa ormairól. A török veszély
től megszabdult Zala megyében a katonaparasztok elvesztették 
több évtizedes funkciójuk alapvető okát, azt a tényt, hogy a 
Zalaságot a törökök portyáival szemben állandóan védeni kellett 
Megszűnt a katonaparasztságot létrehozó legfőbb ok: a^ olcsó és 
tömeges fegyveres erő fenntartásának szükségessége. Miután el
múlt az az idő, amikor az egész vidéken még a szőlőket is csak 
"fegyver alatt" lehetett munkálni, a várak birtokába visszaju
tott világi és egyházi földesurak mindent elkövettek, hogy a 
szabad katonaparaszti lét keservesen kiharcolt vívmányait meg
semmisítsék .

I. Lipót császár 1701. november 9-én megszüntette a magyar 
katonáktól őrzött végházakat. így került sor 1702 tavaszán a 
legtöbb Zala megyei, köztük az öt kisebb balatoni végház —  
Keszthely, Tihany, Vázsony, Szigliged: és Csobánc lerontására. 
Kanizsa visszafoglalásával megszűnt a keszthelyi végvár jelen
tősége, sőt vár jellege is. Egy 1700-ban kelt feljegyzésben u- 
gyan azt találjuk még, hogy Keszthely "hat ein feines Schloss", 
de ez a "finom" keszthelyi vár eléggé romladozó állapotban le
hetett.

Az 1696. évi portális összeírás Keszthely mezővárosban a ne
meseken kívül 70 hajdút /milites stipendiarii/ és 198 szabadost 
/libertini/ tüntet fel. /Ugyanakkor Keszthely--Polgárvároson 30 
jobbágyot és 10 zsellért írtak össze./

A Balaton-vidéki várak harci fénye utoljára még a Rákóczi- 
szabadságharcban csillant fel, mielőtt kihunyt volna. A háborús 
idők megszűntével a gersei Pethő-család a hajdúkat, kik a török 
időkben katonai szolgálatot teljesítettek, a róluk elnevezett 
Hajdú /ma: Bem József/ utcában telepítette le. A keszthelyi vár 
körül szolgáló szabad katonaelem a béke beköszöntésével jobbára 
mezőgazdálkodásra /szőlőművelésre/ a kézművességre tért át.

Az egykori keszthelyi hajdúkat a megváltozott földesúri ér
dek, a Festeticsek földesúri hatalma, a XVIII. század közepére 
visszaszorította az adózó jobbágytelepülések helyzetébe.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

TURBULY ÉVA
Zala megye és a kanizsai vár viszonya a török elleni védelmi 
harcok idején -- a megye kötelezettségei és sérelmei

1568— 1600

Az előadás Kanizsa XVI. századi történetének egyetlen vo
natkozását, a már kincstári tulajdonba került vár kapitányai
nak és katonáinak a viszonyát vizsgálja a megye lakóihoz és 
önkormányzatához. Alapforrásai a megyei közgyűlések jegyző
könyvei /1/. Ennek jelentősége abban áll, hogy amíg a várra 
vonatkozó más forrásokat, pl. az Országos Levéltárban vagy a 
bécsi levéltárakban lévő anyagokat már részletesen feltárták, 
a helyben található jegyzőkönyvek adatainak felhasználásra nem 
találtam példát. A dolgozat sorra veszi, melyek és milyen ér
tékűek voltak a megye kötelezettségei a vár fenntartásában és 
ellátásában, ezeknek milyen módon és milyen mértékben tett ele
get. Feltárja a katonaság, a megye tisztviselőinek és lakóinak 
a viszonyát, kitér a gyakori viszálykodások okaira és követ
kezményeire .

A feudális megyei önkormányzatnak az állami adózás mellett, 
sőt, azt megelőzve, évszázadokon át legsúlyosabb terhe volt 
a területén állomásozó katonaságról való gondoskodás. Ennek 
gyökerei a XVI. század közepére nyúlnak vissza, amikor Buda 
elfoglalása után hadszíntérré vált az ország, kialakult a vég
vári rendszer.

Kanizsa jelentősége 1566, Szigetvár elfoglalása után különö
sen megnőtt. Az udvarban ekkor vetődött fel a Nádasdy Tamásné 
birtokában lévő vár kincstári tulajdonba vétele, amely Tahy 
Ferenc személyében rendelkezett ugyan királyi kapitánnyal, de 
az a magánföldesúri birtokban lévő vár védelméről nagyobb ha
táskör hiányában nem tudott kellőképpen gondoskodni /2/. A 
kincstári tulajdonba vétel mintegy másfél év alatt realizáló
dott. 1568. január 24-én született meg a megállapodás, amely
nek értelmében Nádasdyné Kanizsai Orsolya a Nyitra menti Csejte 
vár és a borsmonostori apátság birtokaiért cserébe a várat 
kincstári tulajdonba bocsátotta /3/. így a fenntartás és az 
ellátás terhe részben a központi kormányzat, részben a megye fe
ladatává vált.

A végvári rendszert közvetlenül az uralkodó irányította a 
központi kormányszervek, 1556 után az Udvari Haditanács útján 
/4/. Hatáskörébe tartozott a kapitány kinevezése, a zsoldfi- 
zetés, a hadi szerszámokkal, ágyúval, fegyverekkel való ellá
tás. Kanizsán a magyar könnyűlovasság, és többnyire vallon és 
német vértesek állomásoztak. Mellettük gyalogosok is szol
gáltak, akiknek külön vezetőjük, vajdájuk volt. 1568-ban indult 
meg az olasz Peter Ferabosco és Sallustio Peruzzi vezetésével 
az átépítés, amely megszakításokkal mintegy 10 évig tartott /5/
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A várat hamarosan a jelentősebb véghelyek közé sorolták, mind 
nagysága, mind az őrség létszáma alapján, amely Sinkovics sze
rint 1950 körül mozgott /6/.

A megye terhei a vár fenntartásában és ellátásában igen je
lentősnek mondhatók. Mint említettük, a kincstári tulajdonba 
vétel után a Haditanács itáliai hadmérnökök tervei szerint át
építette a várat. A nagy költségek és a munka hosszadalmassága 
miatt ez csak részben valósult meg. A palánkfalak pedig, bár 
olcsóbbak voltak a kőnél és téglánál, állandó javítgatást, kar
bantartást igényeltek; Ehhez a fát, a munkát és a szállításhoz 
a szekereket a megye jobbágyai adták. A szükséges ingyenmunkát, 
a gratuitus labort kivételesen törvény is szabályozta, az 1557: 
VI. törvénycikk, amely évi 6 napban határozta meg jobbágyportán- 
ként a várépítésekhez adandó munkamennyiséget.
Ettől azonban -- kivételként -- már maga a törvény is eltért, 
és a továbbiakban is gyakran előfordult a 6 napnak 12 vagy 14 
napra emelése. A munka megszervezése, az időpontok kijelölése 
a megye feladata volt. Számtalan közgyűlési bejegyzés, a Kani
zsára vonatkozók mintegy 30-35 %-a foglalkozik a vár megerősí
tésével, az ehhez szükséges ingyenmunka biztosításával.

Az első bejegyzés 1567. február elsejéről való, amely a még 
magántulajdonban lévő Kanizsára a Bánffy-, Zrínyi-, Széchy- és 
Thurzó-javakról mintegy 200 szekér vessző és karó szállítását 
és 6 napra munkások küldését írja elő. Ezután -- valószínűleg 
a jegyzőkönyvek töredékessége miatt -- 1580-ig nincs adatunk. 
Más forrásokból /7/ tudjuk, hogy ekkoriban volt a nagy átépí
tés, amelyben Vas és Zala megye lakói vettek részt.

1580. október 12-én kéri a megye, hogy a kanizsai kapitány 
engedje el ingyenmunkatartozását. Még e napon elrendelik azt 
is, hogy minden porta után 1 szekér 6 napon át dolgozzon, a gya
logmunkásokra pedig készpénzben 1 forint 20 dénárt fizessenek. 
1585. május 5-én Zrínyi György kanizsai kapitány kéri, hogy 
a munkát ne természetben, hanem pénzben fizesse a megye. Egy 
év múlva portánként 6 gyalogos napot és minden 20 porta után 
1 szekeret kötelesek állítani a birtokosok. A megye szervezés
sel 16 forint fizetésért Gyömörey Györgyöt bízta meg. Novem
berben azt kéri Zrínyi, hogy a törvényesen előírtakon felül is 
adjon még a megye munkást, amely a kanizsai katonák kevélysé
gére hivatkozva ezt megtagadja, sőt, azzal fenyegetőzik, hogy 
kihágásaikról értesíti az uralkodót. 1587 májusában a szoká
sos ingyenmunkát rendelik el 1 forint büntetés terhe mellett.
A végrehajtó most Bersenyi Miklós esküdt, ugyancsak 16 forin
tos fizetéssel. 1587 szeptemberében vetődik fel a később gyak
ran ismétlődő kérés a királyhoz, hogy a megye ingyenmunkáját 
ne más várakhoz, hanem csakis Kanizsához rendeljék. Októberben 
Zrínyi újra a vár folyamatos karbantartását kéri, a megye or
szággyűlési követei pedig azt, hogy az uralkodó erősítse meg 
a teljesen romos állapotba került Kanizsát, és fizesse ki ka
tonáit . 1589-ben a megye a szokásos ingyenmunkát adja, amelynek 
megszervezésével ifjabb Rajky Jánost bízza meg 24 forintos fi
zetéssel. 1590-ben az alkapitány a munka pénzbeli megváltását 
kéri, a szokásos 80 dénáron felül kivételesen még 20-at, össze
sen 1 magyar forintot portánként. Az ellentmondókat pénzbír
sággal vagy egy hét robottal sújtják.
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1591-ben a király rendeletére a szokott munkát Kiskomárra 
adják, mivel azt az ellenség fenyegeti. Egy év múlva a török 
veszélyre hivatkozva kérik, hogy ha Kanizsa vagy más erős
ség a megyében romos állapotba kerül, a megye azt a kiszabott 
időn túl is állítsa helyre. Ugyanez év elején követei által a 
megye kéri az uralkodót, parancsolja meg tihanyi és veszprémi 
kapitányainak, ne követeljenek ingyenmunkát. 1595-ben a zava
ros időkre hivatkozva, vonakodnak e kötelességüknek eleget ten
ni, amelyet azzal is indokolnak, hogy a kanizsai katonák 3 fa
lut megszállva tartanak. 1598 januárjában portánként egy sze
kér "palánkfát" és "vártafát" rendel a megye a Kanizsa-kornyéki 
falvakból, a távolabbiak 32 dénárt fizetnek szekerenként. Az 
előbbit a falak megerősítésére, az utóbbit az őrség tüzifaellá- 
tásának biztosítására szánták. Az ellenmondókat börtönnel fe
nyegetik. A végrehajtás Szabad Bálint somogyi szolgabíró fela
data. Ezt a rendelkezést decemberben megismétlik. Ugyanakkor 
kérik, hogy ne kelljen a kiszabotton felül teljesíteniük, a vá
ros körüli "korláth" építésére régi szokás szerint a Somogy me
gyeiket rendeljék. Ebben az évben és a következőben 8 alkalom
mal is felmerül, hogy a pápai, veszprémi, tihanyi és vázsonyi 
várak kapitányai a lakosokat saját váraik javítására hurcolják. 
Több alkalommal kérik a királyt -- eredménytelenül -- hogy fé
kezze meg őket .

1600-ban a török támadásának hírére újra kiemelt fontosságú
vá válik a vár megerősítése. 12 forint büntetés terhe mellett 
minden porta után 1 gyalog és minden 10. porta után egy 4 ök
rös szekér kiállítását rendelik el. A katonákkal különösen meg
romlott viszony és az árpa aratása miatt azonban a lakosok nem 
akarják a munkát a megadott határidőre elvégezni. A megye a ka
pitány türelmét kéri és azt, hogy Egerszeget a sok helyi köz
munka alól mentse fel.

Látható tehát, hogy a megye évenként elvégezte vagy pénzben 
kifizette a ráeső munka mennyiségét. A megváltás összege 1 gya
logos után 80 dénár és 1 forint 20 dénár között mozgott. Az el
lentmondókat 1-12 forint büntetéssel, dupla teherrel sújtották.
A szervezés legtöbbször valamelyik alacsonyabb rangú hivatalnok 
feladata volt, viszonylag magas, 16-24 forintos fizetéssel. A 
megye vonakodott az előírtakon felül teljesíteni, azonban ha 
szükségesnek látta, saját érekében is vállalta a fölös terheket, 
annak ellenére, hogy kapcsolata a kanizsaiakkal különösen 1598- 
tól nagyon megromlott /8/.

Viszonylag kis számúak a közvetlenül a védelemmel foglalkozó 
feljegyzések, ezek is 1590 és 1601 közé esnek. Érdekesség, hogy 
1590 februárjában és májusában a Szentmiklós és a mindszenti 
kastély közötti erdő kivágására rendelik 9 falu lakóit, mivel 
ennek takarásában a török gyakraó kicsaphat a kanizsai mezőre.

1592-ben a tisztviselők mellé védelmül kanizsai katonákat 
állítanak. 1599. szeptember 8-án érkezik meg Mátyás főherceg 
levele, mely szerint hírei vannak arról, hogy a török megszáll
ni készül Kanizsát. Ezért élelmiszerkészletek gyűjtésére szólít
ja fel a megyét és szükség esetén nemesi felkelés összehívását
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rendeli el. Jellemző, hogy 16Ü0 januárjában a megye egyszerre 
panaszkodik a lövői castellumba kihelyezett 10 gyalogosra, u- 
gyanakkor kéri,pótolják a közben eltávozottakat a terület vé
delme érdekében. A helyzet súlyosságát mutatja az alispán pa
nasza, amely szerint a tisztviselők nem hajlandók Kanizsa fe
lé utazni, inkább eldobálják a rájuk bízott fontos leveleket. 
A várható török támadástól félve, Kanizsa, Kiskomár és Ba- 
bolcsa német katonái arra hivatkoznak, hogy zsoldjukat már meg
szolgálták, el akarják hagyni őrhelyeiket. Mátyás főherceg ma
radásra szólítja fel őket a segítség megérkeztéig, ez azonban 
aligha tartotta vissza őket szándékuktól. A következő híradás 
már 1601 februárjából való, amelyben országgyűlési követei ál
tal a vár felszabadításának előmozdítását kéri /9/ a megye.

A Kanizsára vonatkozó bejegyzéseknek 25-30 %-át adták a vár 
élelmiszer ellátásával kapcsolatos rendelkezések. Az erősség 
rendelkezett ugyan vártar toinánnyal, amelyhez körülbelül 35 fa
lu tartozott, /10/ ez azonban az idők folyamán csaknem telje
sen elnéptelenedett, nem volt képes az őrség és lovainak ellá
tására. 1567 februárjában a még magántulajdonban lévő vár ki
rályi kapitányát bízzák meg az élelmiszer árának megszabásával. 
Ugyanakkor elrendelik, hogy portánként 1 köböl kenyérlisztet 
szállítsanak eladási áron Kanizsára úgy, hogy minden 15 porta 
adjon 1 szekeret a behordásra. A várba élelmiszert szállítók
nak oda-és visszamenet vámmentességet biztosítottak. 1569 de
cemberében a súlyos élelemhiány miatt újra a fenti mennyiség 
beszállítását rendelik Kanizsára és Egerszegre. Következő ada
tunk a jegyzőkönyvek hiányossága miatt 1580 októberéből szár
mazik. Portánként 1 mérő lisztet (80 dénárért), 1 icce zabot, 
és 1 icce búzát, valamint árpát szállíttat a megye az előírt 
áron. Az ellentmondók büntetése dupla teher. 1587-ben a mega
dott terminusra hasonlóképpen 1 mérő lisztet (búza- vagy rozs
lisztet) és 1 mérő zabot kötelesek adni a porták után. Hasonló 
adatunk van 159o februárjából. 1596 szeptemberében a viszonylag 
védett Muraközből a Bánffy és Széchy uradalmakból rendel a me
gye gabona- és abrakszállítást. Egy évvel később kanizsai tisz
tek a palánkfa és vártafa szállítása mellett a municióhátra
lék beadását kérik, burkolt fenyegetésként arra hivatkozva, ne
hogy a katonák maguk gondoskodjanak szükségleteik behajtásáról. 
A továbbiakban évente többször is megismétlődik a kanizsaiak é- 
lelmiszerkövetelése, gyakran az előírtakon felül is, a megye és 
a vár érdekeire hivatkozva.

1600 májusában találunk érdekes adatot arra, hogy tavaszon
ként a télen legyengült lovakat legelőre eresztették. A rendel
kezés szerint az alispán egy hónapra jelölje ki a legeltető he
lyeket a kanizsai és kiskomári katonáknak úgy, hogy egy hely
ségben se maradhassanak 4 napnál tovább és fizessék meg az árát 
Ugyancsak 1600-ban Paradaiser kapitány nem engedi meg a szabad 
gabonaforgalmat Kanizsán. Ez ellen tiltakozik a megye /11/.

A Kanizsára vonatkozó bejegyzések 35-40 %-át teszik ki a pa
naszok és a katonák megfékezésére tett intézkedések. A sérelmek 
három csoportba oszthatók. Egyrészt kevesebbet vagy semmit sem 
fizettek a megye által szállított élelemért, abrakért, másrészt 
a rablástól, erőszakoskodástól, testi fenyítéstől sem riadtak 
vissza. A zsákmányszerző portyák során a lakosokat tettlegesen
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is bántalmazták, elhurcolták. Ugyancsak gyakoriak voltak az egy- 
telkes nemesek panaszai, amikor nemesi előjogaik figyelmen kí
vül hagyásával ingyenmunkára hurcolták, szállításokra kötelez
ték őket. Érdekes megfigyelni, hogy az idők folyamán hogyan vál
tozott a megye és a mindenkori kapitányok reagálása ezekben a 
kérdésekben. Az első bejegyzés 1569 decemberéből származik, a- 
melyben a megye Thury György kapitánytól kéri a császári zsol
dosok által okozott károk megtérítését. A kapitány a károk bebi
zonyítását követően kárpótlást ígér. A megye 2 szolgabírót küld 
hozzá, hogy saját embereivel együtt eskü alatt írják össze az 
okozott károkat, kikötve, hogy az összeírást akkor is el kell 
végezni, ha Thury nem küldi ki saját embereit. Kérik még, hogy 
a kárpótlás fejében tartsa vissza az illetékes katonák fizeté
sét. Ugyanezen közgyűlésen tárgyalják a megye nemes és nemtelen 
lakóinak panaszát, mely szerint a katonák 1566 óta folyamatosan, 
naponta zaklatják, sértegetik őket, rabolnak és erőszakoskod
nak velük. A megye úgy határoz: a károkozókat a szolgabírók
kal a törvényszék elé idézteti és ott gyorsított eljárással í- 
téli el. A törvényszék előtt meg nem jelenteket levelesíti, te
hát azok bárki által, a nemesi előjogok figyelembe vétele nél
kül elfoghatok.

A következő panaszok -- valószínűleg ugyancsak a források 
hiánya miatt -- 1580-ból valók. A lakosok Kilman András alka- 
pitány ellen panaszkodnak, aki az egytelkeseket parasztok mód
jára adóztatja. A megye a királyhoz fordul orvoslásért. Az e- 
lőzményekhez tartozik, hogy mintegy 2 hónappal korábban Kilman 
megerősítése alkalmából jelentős ajándékot, portánként 1 kap- 
pant, kenyeret, zabot szavaztak meg, bízva jóindulatának el
nyerésében. Ez, mint látható, nem következett be, sőt féléven 
belül újabb panaszok hangzottak el személye és katonái ellen. É~ 
vente ismétlődtek a zaklatások, túlmunkák, élelmiszerlopások 
miatti panaszok, amelyeket előbb Zrínyi főkapitányhoz, majd a 
királyhoz továbbítottak. A megye már nem bízik saját erejében 
(mint korábban Thury kapitánysága alatt), a felsőbb hatóságok
tól vár orvoslást. 1587-ben újra elrendelik a károk eskü alat
ti összeírását. Kivételesen az uralkodó is reagál a kérésre, 
hadbiztost küldve az újbóli összeírásra. A károk kifizetésére 
is ígéretet tesz a katonák zsoldjából. 1590 elején újra Zrí
nyitől kérik a jóvátételt, majd májusban az uralkodóhoz fordul
nak. 1591-93 során több alkalommal kérik mindkét fórumon, hogy 
az egytelkeseket ne használják fahordásra és más jobbágyi mun
kára. Emellett újra felmerülnek a sorozatos kiütések miatti 
panaszok, amelyek 1598-tól mindinkább előtérbe kerülnek. Már 
birtokosok is jelentkeznek jobbágyaik zaklatása miatt. Egyre 
nagyobb gondokat okoznak a fizetetlen végváriak zsákmányszer- 
ző portyái, amelyek hozzájárultak a megye népességének nagy
mértékű csökkenéséhez. Mint láttuk, a panaszok többnyire ha
tástalanok maradtak, jobbik esetben ígéret érkezett a legki
rívóbb jogtalanságok kivizsgálására, némi kártérítésre. A haté
kony fellépést akadályozta a kincstár állandó pénzhiánya,amely 
az egész országban nehezítette a végvári rendszer kielégítő’ 
működését. Ebben a helyzetben az uralkodó kegyes vagy feddő han
gú leiratai nem segítettek. Különösen Paradaiser György kapi
tánysága alatt romlott meg a megye és a vár viszonya, mivel

123



senki sem származása, sem közeli birtokai nem motiválták a jó
viszony fenntartását, mint Zrínyi György esetében, aki hosszú 
ideig volt dunántúli, egyben kanizsai főkapitány, majd a megye 
főispánja. Emellett jelentős muraközi birtokainak védelme is 
érdekközösséget hozott létre a megye és közötte. Láthattuk, 
hogy a körülmények az ő kezét is megkötötték. Utódaival együtt 
legfeljebb saját területét tudta megvédeni a török és magyar 
beütésektől. Ennek eredménye lett, hogy később, a XVIII. szá
zadra a Muraköz maradt a megye leginkább megkímélt, viszonylag 
sűrűn lakott és gazdag területe. 1-599 januárjában Széchy Ferenc, 
továbbá több uradalom képviselői és a megye nemessége előadta^ 
hogy nem akarnak áron alul élelmet adni Kanizsára, mivel az 
pusztítja és elnépteleníti a megyét, sőt, ha katonái nem vál
toztatnak magatartásukon, felkelnek ellenük. A megye is radi
kális lépésre szánja el magát. Levelet ír a királynak, kijelent
ve, hogy nem fizet -- mivel képtelen rá -- segélyadót, ha az 
nem intézkedik a végváriak zaklatásai ügyében.

1599. szeptember 8-án a panaszok a következők: a vértesek, 
mivel nem kapták meg fizetésüket, faluról falura járva csava
rognak, a megye szegény lakosait elnyomják, a férfiakat és nő
ket házaikból kiűzik, megverik, megsebzik, mindenféle élelmi
szert, anélkül, hogy kifizetnék az árát, elvesznek, számnélküli 
kárt okoznak. Végső szükségbe és szegénységbe taszítják a me
gye lakosait. Ez ügyben újra az uralkodóhoz fordulnak. Továb
bá a várható török támadás tudatában is, elrendelik, ha a ne
vezett kanizsai vértesek mostantól sem hagynak fel a károkozás
sal, prédálással és rablással, a megye nemesei 12 forint bün
tetés terhe mellett kötelesek felkelni és fegyverrel kiűzni ő- 
ket.

Elég erő és bátorság a példátlan rendelkezés végrehajtására 
azonban nem volt. 1600 január 4-én a panaszok ismétlődnek az 
ellenség módjára szétszóródó és rabló zsoldosokról, felsorolva, 
hogy azok az élelem minden fajtáját, pl. hizlalt ártányt, bort, 
ludat és tyúkot, sok szalonnát, zabot és búzát erőszakkal el
visznek. A pénznélküli szegényeket megkínozzák, egyeseket el
hurcolnak, házaikból kiűznek, a félig még gyermeket sem kímélik. 
A lakosokat levetkőztetik, megverik. A nemeseket a nemtelenek
kel együtt elfogják, pórázon és nyakbéklyóval, mint a lovakat, 
Kanizsára hajtják és ott tömlöcbe viszik. Sőt, a porkoláb ellen
ség módjára a börtönbeli tartást is rajtuk hajtja be. A kapi
tány a nemeseket éppúgy, mint a kanizsai lakosokat, szolgálat
ra hajtja, és olyan szolgálólevelet ad nekik, amelynek hátolda
lára akasztófát festettek. Már teljesen tönkrementek, képtele
nek adózni. A megye ebben az ügyben úgy határozott, hogy azon
nal értesíti a királyt és a következő országgyűlésen az akasztó
fás leveleket is bemutatva alázatosan könyörög. Az utolsó hír
adás és panasz 1600. április 12-ről való. Ezt követően az 1601- 
es év tavaszán már a vár felszabadítását kéri a megye /12/.
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Láthatjuk,, az idők folyamán változott a vármegye reagálása. 
Kezdetben még elég erőt érzett ahhoz, hogy saját hatáskörében 
törvényes úton bánjon el a garázdálkodókkal, bízott a kárté
rítés lehetőségében. Ezután következtek a kapitányhoz, főis
pánhoz, uralkodóhoz címzett kérések, amelyek szintén eredmény
telenek maradtak. Valóban nyomós okok késztethették csak ar
ra, hogy az uralkodót a segélyadó elmaradásával "fenyegesse", 
nem beszélve a nemesi felkelés meghirdetéséről. A dolgok lé
nyege az, hogy a kettős szorításban nem volt képes megvédeni 
lakóit sem a török, sem a magyar katonák garázdálkodásaitól, és 
különösen a tizenötéves háború időszakában nem tudta megaka
dályozni a tragikus mérvű elnéptelenedést.

A vár elestével területének jelentős része török fennható
ság alá került, ugyanakkor a fentiekben felsorolt és tárgyalt 
kötelezettségei továbbra is megmaradtak, most már más, részben 
a megyében lévő kisebb várakkal, részben Pápa, Tihany, Veszprém 
és Nagyvázsony váraival szemben. Zala megye helyzete tehát, sok 
máséhoz hasonlóan, a bizonnyal előforduló túlzásokat is beszá
mítva, több mint tragikus volt ebben az időszakban.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

DÓKA KLÁRA
Dunántúli várak tervei a karlsruhei levéltárban

Karlsruhe az NSZK egyik legfiatalabb nagyvárosa. Alapkövét 
1715-ben rakták le, amikor a bádeni tartomány Durlachban /ma 
Karlsruha külvárosa/ székelő uralkodója, Károly Vilmos őrgróf 
egy nyolc hektárnyi erdő közepén vadászkastélyt épített. A kas
tély körül legyezőszerűen alakult ki a település, és a XVIII. 
századi későbarokk stílus jegyeit őrizte meg. 1806-tól Karlsru
he a bádeni nagyhercegség fővárosa lett, és a XIX. század fo
lyamán fénykorát élte. Ma negyedmilliós ipari centrum, Báden- 
Würtenberg tartomány második városa.

Három közgyűjteményét /könyvtár, múzeum, levéltár/ a XIX. 
század elején szervezték meg. Az itt őrzött tárgyi és írásos 
anyagok azonban nemcsak a városra vonatkoznak, hanem a bádeni 
uralkodó családok és a tartomány történetét egészen a középkor
tól dokumentálják. Mindhárom közgyűjtemény XVI— XVII. századi 
része rendkívül érdekes Magyarország szempontjából. Ebben az 
időszakban Báden -- a királyi Magyarországgal együtt -- a Német- 
Római Birodalom része volt. Mivel közvetlenül a nyugati határ
szélen feküdt, gyakran ki volt téve a szomszédok, elsősorban a 
franciák támadásainak. Ilyenkor a császári csapatok segítségé
re szorult. Az állandó háborúskodások miatt erős volt a feje
delmek saját hadserege is, amellyel viszont rendelkezésre áll
tak a császárnak a török háborúk idején. A 15 ezer km^ területű 
tartomány 1527-1771 között két őrgrófságra oszlott, melynek a 
család baden-badeni, illetve’ baden-durlachi ága volt az uralko
dója .

A Magyarországon is harcoló bádeni hadvezérek közül időrend
ben haladva elsőnek Frigyes Györgyöt /szül. 1575.-megh. 1638./ 
említhetjük, aki fegyveresei élén részt vett a 15 éves háború
ban. 1600 körül a Dunántúlon Győr, Pápa, Zalaegerszeg, Nagyka
nizsa környékén harcolt. Hazatérve, 1616-ban összesítette ta
pasztalatait /hadrendek, csapatok elhelyezése, tüzérség-gyalo
gosok aránya stb./, hogy azt más háborúk alkalmával is haszno
sítani tudják /1/. Az 1663-1664-es hadjárat idején a bádeni őr- 
grófok -- egy sor német fejedelemhez hasonlóan -- csapatokat 
szerveztek, melyek Magyarországon csatlakoztak a Montecuccoli 
vezette császári seregekhez. Az uralkodók közül e harcokban 
Gusztáv Bernét /szül. 1775-megh.1638./ durlachi őrgróf vett 
részt. A többi német fejedelemmel együtt azok közé tartozott, 
akik a spanyol örökösödési háború miatt a török elleni hadjá
rat mielőbbi befejezését sürgették /2/.
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Gusztáv Károly /szül. 1648.-megh. 1703./ szintén baden- 
durlachi őrgróf csapatai 1683 szeptemberben, Becs ostromakor 
kapcsolódtak be a török háborúba és 1688-ig, a pfalzi örökö
södési háború megindulásáig harcoltak Magyarországon. Gusztáv 
Károly nem tartozott a jelentős hadvezérek közé, csapatai fő
ként Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel előrenyomulását se
gítették /3/. Iratanyagában főként Győr, Magyaróvár, Komárom, 
Érd, Székesfehérvár, Veszprém környéki harcokra találhatók a- 
datok. A XVII. századi felszabadító háborúban igen fontos sze
repet játszott Hermann őrgróf, a baden-badeni ág kiemelkedő 
képviselője. 1628-ban született, 1661-ben lépett katonai pá
lyára, majd a franciák ellen elért sikerei nyomán 1681-ben az 
udvari haditanács elnöke, a török elleni háború központi irá
nyítója lett. Irategyüttesében az 1681-1691 közti időszak min
den fontos eseménye nyomon kísérhető. A hadijelentések, csá
szárnak szóló utasítások mellett különösen érdekes a magyar fő
urakkal folytatott levelezés, melyben egyaránt szerepelnek a 
császárhoz hű és a Thököly-párti főurak levelei. Hermann a tö
rök elleni háború sikere érdekében igyekezett az ellentéteket 
csitítani, elítélte Caraffa vérengzéseit, amiért rövidesen az 
udvarral is szembekerült. írathagyatékában igen érdekesek a 
Bécs 1683, Buda 1684, és 1686. évi ostromára vonatkozó iratok, 
míg a dunántúli hadműveletekről Simontornya, Pécs térségében 
olvashatunk /4/.

Mint a köztörténetből ismert, 1688 után a török elleni há
ború Magyarországon új szakaszába lépett. Az itt harcoló né
met hadvezérek közül Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel se
gédcsapataikkal a francia betörés miatt hazatértek, és a ve
zetést Hermann unokaöccse, Bádeni Lajos vette át. Ebben az i- 
dőszakban a támadásokkal egyidejűleg a visszahódított váro
sokban védekezésre kellett berendezkedni, szükség volt az é- 
lelmiszer- és fegyverraktárak felülvizsgálatára, az utánpót
lás biztosítására. A Dunántúl délnyugati részén, Nagykanizsa 
környékén még ekkor is heves harcok folytak /5/. Hermann a 
kétfrontos háború elkerülése érdekében már 1689. februártól 
béketárgyalásokat kezdett a törökkel, de ezek nem vezettek e- 
redményre. A további harcokban a döntés kicsikarása az új fő
vezér, Bádeni Lajos feladata lett.

Bádeni Lajos, a XVII. század egyik érdekes egyénisége 1683- 
1691 és 1698-1700 között harcolt Magyarországon. Csapataival 
már 1683-ban csatlakozott a török ellen induló seregekhez, 
részt vett Érd ostromában, Buda felszabadításában, majd 1686 
szeptemberében Simontornya, Pécs, Siklós irányába vette út
ját. Katonai pályafutását kétségtelenül nagybátyja egyengette, 
azonban maga is igyekezett bizonyítani rátermettségét, ami el
sősorban 1691-ben a véres, de győzelmet hozó szalánkeméni üt
közetben igazolódott. Mután Hermann távozott a haditanács é- 
léről, megromlott a viszony a császár és Bádeni Lajos között 
is. 1691-ben neki is haza kellett térnie, hogy bekapcsolódjék
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a német fejedelemségek közül legjobban országát sújtó háború
ba. Bár a franciákat sikerült megállítania, e háború már ke
vesebb dicsőséget hozott számára, mint a török hadjárat, és sok 
energiát kellett fordítania elpusztult országa újjáépítésére 
is.

Az udvar hivatalos véleményével szemben azonban a törökverő 
Bádeni Lajos körül már 1691-től mítosz formálódott. A szalán- 
keméni ütközet óta Török Lajosnak /Türkenlouis/ nevezték, had
járatairól dalok születtek, török ruhába öltöztetett alakját 
festők örökítették meg. Bár saját hazáját védte 1692 után az 
idegen támadástól, a török elleni hadjáratot a hagyomány több
re értékelte, mint a franciák megállítását vagy a széleskörű 
országépítő tevékenységet /6/.

A dicsőséges török elleni hadjáratokra Bádenben a XVIII. szá
zad végén és a polgári forradalom előtti évtizedekben is szí
vesen emlékeztek. E kultusznak köszönhető, hogy az ekkor szer
veződő Tartományi Főlevéltár /Generallandesarchiv/ fondjait -- 
pénzt és fáradságot nem kímélve -- az uralkodók családi levél
táraival, valamint igen sok idegen provenienciájú dokumentum 
másolatával gyarapították, és jórészt ez az oka, hogy e levél
tárban a korszakra vonatkozó, egész Európában páratlan terv- 
és térképanyagot gyűjtöttek össze.

A tervek és térképek egy része közvetlenül kapcsolható az e- 
seményekhez, mivel azok Hermann vagy Bádeni Lajos utasítására 
az 1683-1692 közötti időszakban készültek. A sikeres harcoknak 
alapvető feltétele volt a pontos helyismeret, ezért a hadve
zérek a kor legkiválóbb mérnökeit foglalkoztatták. Volt ki
sebb saját gyűjteményük a török háborúban részt vevő baden- 
durlachi őrgrófoknak is, akik anyagukat a török kiűzése idején 
Bádeni Lajos rendelkezésére bocsátották. Hermann azt is elérte, 
hogy a viszonyok jobb megismerése érdekében az 1660-as években 
a haditanács utasítására összeállított katonai térképek és vá
rakról készült rajzok hozzá kerüljenek, és unokaöccse azokat 
is használhassa. A baden-badeni őrgrófság családi levéltárába 
került anyag /benne Hermann és Bádeni Lajos gyűjteménye/ 1824- 
ben, a baden-durlachi 1893-ban került az örökösöktől a karls- 
ruhei levéltárba.

űelenlegi ismereteink szerint az iratokhoz tartozó, török 
háborúkkal kapcsolatos terv- és térképgyűjtemény 477 tételt 
tartalmaz, melyek közül 62 vonatkozik a dunántúli várakra. 
Többségükről alaprajz, erődítési terv és látkép is készült, 
melyek a hazai várépítés fejlődését jól dokumentálják. A le
véltárban a terv- és térképgyűjteményt 27 kötetben /mappában/ 
tárolják, melyeket egyedi darabok egészítenek ki. A kutatás
hoz többféle segédlet áll rendelkezésre. Elsőként a múlt szá
zad végén készült, kéziratos lajstorm említhető, amely a map
pák sorrendjében adja meg a tervek rövid leírását. 1933-ban 
Glaser Lajos 427 magyar vonatkozású dokumentumot hasonló rend
szerben ismertetett /7/, az utolsó, korszerű leltárt -- te
matikai csoportosításban -- 1971-ben Alfonz Schäfer és Helmut 
Weber készítette /8/.
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A dunántúli várak tervei az 1587-1695 közötti időszakból 
összesen 27 helységre vonatkoznak. Ezek: Abda, Csáktornya /2/, 
Csobánc /2/, Csókakő, Esztergom /5/, Győr /9/, Káld, Keszthely 
/2/, Kiskomárom, Körmend, Lenti /4/, Letenye, Magyaróvár /2/, 
Nagykanizsa /2/, Németújvár, Palota, Pápa /3/, Pécs /3/, Sik
lós /3/, Székesfehérvár /3/, Szigliget /2/, Tata /2/, Tihany 
/2/, Vázsony /2/, Véged, Veszprém /2/, Zalaegerszeg /3/.

A felsoroltak közül legkorábban török fennhatóság alá került 
Csókakő, Esztergom, Pécs, Siklós, Székesfehérvár, Tihany /1543/, 
míg Vázsonyt, Veszprémet 1552-ben, Tatát 1557-ben, Győrt, Pa
lotát, Nagykanizsát, Pápát csak a 15 éves háború folyamán fog
lalta el a török. A 15 éves háborúban Esztergom, Székesfehérvár, 
Tata, Veszprém többször is gazdát cserélt. A többi említett vá
rak a török korban királyi várak maradtak. A hódítókat Győrből, 
Tihanyból, Vázsonyból már a 15 éves háború idején, 1598-ban ki
űzték, míg a többi meghódított várak csak 1683 után szabadultak 
fel. A török uralom legtovább Kiskomáromban és Nagykanizsán ma
radt meg, ahonnan csak 1690-ben űzték ki az ellenséget.

A legkorábbi dunántúli vonatkozású tervet 1587 körül a győri 
várról és a hozzá vezető utakról Dániel Specklin, strassburgi 
várépítő mester készítette /9/, míg a 15 éves háború korából 
Győr 1597-es, Székesfehérvár 1601-es rajza származik. Mindhárom 
a baden-durlachi család, éspedig Frigyes György iratainak tar
tozéka. Frigyes György 1616-ban rögzítette emlékirataiban kato
nai tapasztalatait, és állításainak igazolására lerajzolta a vá
rak alaprajzát, a fő védelmi vonalakat, a táborok elhelyezését. 
Ilyen dokumentumokat találunk iratai között GYőrrel, Kálddal, 
Letenyével, Nagykanizsával kapcsolatban.

A gyűjtemény egyik legértékesebb kötete -- a haditanács uta
sítására -- 1657-ben készült, Martin Stier császári mérnök mun
kájaként. A megbízó célja az 1660-ban induló hadjárat előkészí
tése volt, így az összeállítás elsősorban ausztriai és horvát
országi várakat ábrázol. Megtaláljuk benne azonban a Dunántúl 
nyugati részének térképét a Kőszeg-Balaton-Nagykanizsa vonalon, 
valamint a Csáktornyái vár rajzát, melyet a szerző alaprajzban 
és látképen is bemutat /10/. Az egyes darabok igen szép kidol
gozásúak, hiszen békés időszakban, a harcokban még fel nem dúlt 
várakról készültek.

Közvetlenül a hadjárat előtti hónapokból származik a gyűjte
mény XV. kötete, az olasz Niccolo Angielini munkája. A vízfes
tékkel készült, egyébként pontos rajzok kevésbé részletesek. 
Itt találjuk a Dunántúlról a töröktől már felszabadult győri 
vár rajzát a tervezett új erődítéssel, a nagykanizsai vár és a 
körülötte lévő település térképét, Várpalota, Pápa, Tata, Vesz
prém erődítési terveit /11/.

A dunántúli várak ábrázolása szempontjából legfontosabb az 
1667-ben összeállított XIII. kötet. A 69 fólióból álló együttes 
darabjainak jórésze szignálatlan, a jelölt szerzők közül pedig 
a francia de Jamaigne, a német Gerhardt Grass és Johann Klein
wächter említhető. A szép kiállítású, gazdagon illusztrált kö
tetben a Hódoltság és a királyi Magyarország határán épült vá
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rak szerepelnek, melyek nem kerültek a török fennhatóság alá. 
Itt találjuk Abda, Csobánc, Keszthely, Körmend, Lenti, Magyar
óvár, Pápa, Szigliget, Tata, Tihany, Vázsony, Zalaegerszeg vá
rainak és javasolt erődítéseinek terveit /12/.

Az 1683-1691 közötti rajzokra jellemző, hogy azok nagy pon
tossággal készültek, azonban kidolgozásuk elnagyolt. Míg a ko
rábban felsorolt rajzok -- mint láttuk a királyi várakról 
készültek, addig az 1681 utáni, jórészt baden-badeni proveni- 
enciájó anyagban török birtokban lévő vprak tervrajzai is ta
lálhatók, melyek nem eredeti méréseken alapultak, hanem ko
rábbi tervek másolatai. Rendszerint készültek eredeti rajzok 
felszabadulásuk után egyes objektumokról, melyek célja rész
ben a győztes csata helyszínének megörökítése, részben az ost
rom utáni állapot rögzítése volt.

Igen érdekes Esztergom rajza -- az említett de jamaigne faun
kája --, amely az erődítmény és a környék 1683. május 30-i ál
lapotát mutatja. Szemléletes rajzok Rögzítik Pécs 1686. októ
beri, Siklós 1688. februári, ostrom üjtáni helyzetét, melyeket 
Bádeni Lajos mérnöke, a francia Haüy; készített /13/. A felszaba
dító harcokban megsérült várak újjáépítéséről, az új védelmi 
vonalak elhelyezéséről szintén egy sor tervet találunk. Eszter
gom, Siklós /14/ 1690 körül készült rajzán látható a régi tö
rök vár és a tervezett új, Siklós* Székesfehérvár, Pécs vá
rainak alaprajzain feltüntették a környezjő épületeket, a pusz
tulás és újjáépítés nyomait, a mezőgazdasági művelési ágakat, 
ami szintén az élet megindulására ótal. Bár közvetlen török 
veszély nem volt az 1690-es években, egyes exponáltabb dunán
túli várakról még ebben az évtizedben }s készültek erődítési 
tervek. Különösen a Bécshez közel fekvő Győr volt jelentős, 
de megerősítették 1695-ben Esztergomot és Magyaróvárt is /15/.

Mint e rövid áttekintésből látszik, a karlsruhei levéltár 
dunántúli várakra vonatkozó kéziratos anyaga rendkívül értékes 
történeti forrás. Különösen fontos a Hódoltság és a királyi Ma
gyarország határán fekvő, katonai szempontból jelentős várak 
tanulmányozásához, míg a Duna-Balaton közötti, hódoltsági te
rülettel kapcsolatban a gyűjtemény szerényebb. Az elkészült, 
finom kidolgozású, részletes, vagy a hadiesemények miatt elna
gyoltabb rajzok jól tudták segíteni a törököt kiűző seregek 
harcait, és ugyanakkor az utókor számára is rögzítették az é- 
rintett várak, a hozzájuk kapcsolódó települések középkorban ki
alakult állapotát, amit a török betörése, a hadvonulások, a 
felszabadító háborúk és a Rákóczi szabadságharc hadműveletei 
gyakorlatailag letöröltek az ország térképéről.

Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhe
tett meg. A dolgozatot más olvasta fel.
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Németújvár 1658. XIII. kötet 29.
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Zalaegerszeg 1665. XIII. kötet 13.

Magyaróvár 1667. XIII. kötet 16.
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Pécs, 1686 után VIII. kötet 21.a.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

FENYVESI LÁSZLÓ
Elmagyarosodott délszlávok a Dunántúl törökellenes védelmi rend
szerében /1521— 1606/

Szülejmán szultán csapatai 1521. augusztus 29-én elfoglal
ták a középkori magyar állam déli határvidékének kulcserődít- 
rnényét, Nándorfehérvár várát. A retesz lepattanásával szabaddá 
vált a stratégiai jelentőségű szárazföldi és víziét északi i- 
rányában, az elpusztított Szerémségen át az Alföld és a Dunán
túl felé egyaránt. S noha a török reguláris erők számottevő 
veszteségei és az ország védelmi erejének mozgósítása időlege
sen elodázták az összpontosított török támadás veszélyét, ez 
mit sem változtatott a hátrányunkra gyökeresen megváltozott ka
tonapolitikai helyzeten.

Ami a Dunántúlt illeti,a bekövetkezett változások utórezgé
seire két apró, ám felettébb jellemző mozzanattal utalhatunk. 
Az egyik egy katonaszervitori beszámolójelentés, melyet 1521. 
november 11-én vetett papírra megfogalmazója a veszélyes hadi
övezethez meglehetősen közeli dél-dunántúli centrumban, Pécs 
nagymúltú püspöki városában. A levelet Bebek Dános szervitor, 
egy 25 fős lovasegység parancsnoka intézte dominusához, Dóczi 
Imre óvári officiálishoz. Beszámolójában egymás után sorjáznak 
a riasztó tények, melyek minden bizonnyal elgondolkodásra kész
tették a hadszíntértől sokszáz kilométeres távolságra tartóz
kodó címzettet is. A levélíró hírül adta, hogy a törökök pusz
tításai és a nagy veszély miatt a Szávától fel egészen Karo
mig elhagyatottá váltak a Szerémség egyházai, várai és kasté
lyai. A király, a prelátusok és az országnagyok hiába tanács
koztak nap mint nap, nem tudtak megegyezni, ezért sokan már 
el is távoztak. Félő, hogy a széthúzásnak az ország látja majd 
kárát. Nincs se pénz, se ellátás, így a hadjáratra összesereg- 
letteknek legfeljebb az egynegyede maradt már idelent. Az erdé
lyi vajda a végvidékein tartózkodik, a nádor péterváradi átke
lőrév környékét őrzi, a csehek és a német gyalogosok is haza
tértek. Pénz hiányában nincs itt már semmilyen hadsereg, se 
az uralkodó, se a nemeseké. A levélírónak is elfogyott a pénze, 
nincs mivel fenntartania önmagát és lovasszolgáit. Holott a 
veszedelem egyre nagyobb lesz, a török rombol és előretör.

Bebek pécsi levele hűen tükrözi az országos és a partikulá
ris gondokat, a tebetlenségből fakadó nyomott, letargikus han
gulatot, miközben a pár hónapja még virágzó gazdasági életű 
Szerémség pusztulásának sötét tónusú képével mintegy arra fi
gyelmeztet, mi várhat a Dunántúlra, ha nem sikerül megállítani 
a törökök előcetörését. A másik irat ugyan jó két évtizeddel 
később, valamikor 1538 és 1541 között keletkezhetett, de a szá
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lak ebből is Nándorfehérvár veszedelméhez vezetnek vissza. Egy 
északnyugat-dunántúli birtokper tanúvallátásakor Tóth Miklós 
szentmiklósi jobbágy előadta, hogy "Lándorfejérvár" elveszésé
nek évében menekült el erre a földre, s először Csécsénybe szál
lott. Azidőtájt a falunak két ura volt, úgymint Bornemissza Bá
nos budai udvarbíró, Lajos király keresztapja, valamint a szent- 
mártonhegyi apát. Később aztán jelentkeztek a Bakicsok is.

Ezúttal természetesen nem a birtoklástörténet gazdasági vo
natkozásai kelthetik fel az érdeklődésünket, hanem a vallomás
tevő colonusnak a migrációra és a szintén szláv nevű új birto
kosokra vonatkozó közlései. A török kézre kerülő Nándorfehérvár 
és a feldúlt Szerémség régiójából sokszáz kilométerre északra 
menekülő, horvát vagy szlovén eredetű jobbágy esete az elmúlt 
évtizedekben örvendetesen megélénkülő nyugat-dunántúli telepü
léstörténeti kutatások egybevágó eseményei szerint, korántsem 
tekinthető egyedüli jelenségnek. Sokkal többről volt itt szó: 
ez az apró mozaik ugyanis szerves részét képezte annak a roppant 
nagy néptömegeket megmozgató, a XIV. század utolsó harmadától a
XVIII. század első negyedéig elhúzódó, intenzitásában és jelle
gében igen komoly eltéréseket fölmutató, sajátságos népességmoz- 
gási-"népvándorlási" folyamatnak, mely hovatovább gyökeresen 
megváltoztatta a Kárpát-medence etnikai arculatát, mégpedig egy
értelműen a középkori állam népességének nagyobbik hányadát ki
tevő magyarság rovására.

Nem kétséges, hogy ennek a hatalmas változásokat eredményező 
folyamatnak a hátterében a lassanként világbirodalommá terebé
lyesedő despotikus oszmán-török katonaállam szüntelen expanziós 
törekvései, területszerző rablóháborúi állottak, melyeknek a 
középhatalmi jellegéből is mind többet elvesztő magyar állam 
másfél évszázadig tudott ellenállni, több-kevesebb hatékony
sággal, az észak-balkáni hadszíntereken és saját déli határöve
zeteiben. A középkori magyar állam alsó részeinek vármegyéi Er
dély határától a szlavon-horvát-dalmát bánságokig már a XVI. 
század elejére erőteljesen elszlávosodtak, illetőleg a Temesköz
ben és a karánsebesi-lugosi districtusokban jelentősen megnőtt 
a román népelem számaránya is. A részben önkéntes alapon ide me
nekült, netán bolgár, macedóniai, szerb, bosnyák, dalmát és hor
vát uraival együtt beköltöző, ám jobbára a magyar állam hadse
regei által a fegyverek erejével, erőszakkal betelepített déli 
szláv etnikumok szerepét már csak azért sem hagyhatjuk figyel
men kívül, mert Magyarország számottevő részének török megszál
lása idején részben az utódaikból verbuválódott az erdélyi, az 
alföldi és a dunántúli területek egyre gyarapodó balkáni népes
sége is.

A források jellege és mennyisége nem teszi lehetővé a Nándor
fehérvár eleste után mintegy fél évszázad alatt fokozatosan ki
épülő dunántúli végvárrendszer bálkáni eredetű elemeinek térben 
és időben egyaránt teljességre törekvő feltérképezését. Ám a 
korabeli iratokban jobbára rácnak, horvátnak és tótnak nevezett, 
etnikumukat csak időlegesen és helyenként megőrző, a végvári vo
nalak mentén, távol a saját bázisterületeiktől, részben vagy 
teljesen elvesztő délszláv diaszpóra helye és szerepe fő vona
lakban jól felvázolható a törökellenes határvédelem nyugat-ma
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gyarországi szisztémájában is, mely tudvalevőleg, főként a kani
zsai térségben , elválaszthatatlan egységet képezett a horvát- 
vend, másképpen a károlyvárosi-varasdi határőrkerületekkel. A 
felkutatható adatok ugyan számos esetben lehetővé teszik egyes 
balkáni eredetű, ám fokozatosan elmagyarosodó katona- és poli
tikusfamíliák sorsának évtizedeken, netán évszázadokon át nyo
mon követését, mint ahogy jónéhány vár, palánk és kisebb erődí
tett objektum vagy folyami naszádos bázis ilyetén elemeinek 
megvizsgálására is mód nyílik nem egy esetben, itt azonban csu
pán a legfontosabb tendenciák rövid summázására szorítkozhatunk.

A kutatások azt mutatják, hogy a Dunántúl törökellenes kirá
lyi végvárrendszerében, melyet kisebb-nagyobb egyházi és világi 
magánföldesúri erődítmények egészítettek ki, zömmel magyar és 
nyugati keresztény /osztrák, német, vallon, flamand, olasz, spa
nyol, cseh, lengyel/ zsoldosok szolgáltak. Viszont mindahány 
dunántúli határőrvidék valamennyi erősségében megtalálhatók vol
tak kisebb-nagyobb szórványokban a katolikus és a pravoszláv, 
illetőleg a protestánssá váló, avagy esetenként a mohamedán hit
ről a kereszténységre át-, vagy visszatérő délszláv harcosok 
is. Mindemellett elsősorban a nagyobb katonai centrumokban kon
centrálódtak ezek a délszláv eredetű, és az asszimiláció külön
féle szakaszaiban leledző katonaelemek is. A török uralom első 
évtizedeiben a legtöbb balkáni származású zsoldos Komárom, Esz
tergom, Győr, Szigetvár és Kanizsa váraiban, polgárvárosaiban, 
hostátnak mondott palánkkülvárosaiban, olykor a kikötőkhöz kö
zeli térségben, úgynevezett "Rácvárosokban" szolgált. Esztergom 
azonban csak két esztendővel élte túl Buda elestét, így 1543- 
tól Komárom lett a dunai királyi naszádosflotta báziskikötője. 
Mellette még Győr is jelentős szerephez jutott e téren.

Szigetvár, nem kis mértékben a Farkasics, a Horvát Stansics 
és az 1566-ban mártírhalált halt Zrínyi Miklós horvát bán, ke
rületi főkapitány nevével fémjelezhető horvát kapcsolatnak kö
szönhetően, egészen bukásáig, 1566 kora őszéig a Balatontól a 
Dráváig lenyúló generalátus balkáni elemeinek legfontosabb 
gyűjtőközpontja volt. Zömmel horvát-szlovén huszárok állomásoz
tak itt, míg a haramiáknak mondott gyaloghajdúk jobbára a vlach 
és a rác, tehát eredetileg pravoszláv vallású balkániak közül 
kerültek ki. Miután a vár török kézre jutott, szerepét minden
féle vonatkozásban Kanizsa vette át 1600-ig. Ezután viszont a 
Balatontól délnyugatra eső magyar határövezetben nem alakult 
ki Szigetvár- és Kanizsához hasonló nagyságrendű centrum, emi
att a délszláv eredetű, de addigra már zömmel elmagyarosodott 
katonaelemek szétszóródtak a Kanizsával szembe vetett végek 
kisebb váraiban, palánkjaiban és vigyázóházaiban. Viszont a 
Dráva és a Mura között elterülő Muraközben, mely a XVI. század 
közepétől a magyar katonapolitikában legtöbb horvát jellegze
tességet fölmutató Zrínyi /Zrinski/ család kezére került, to
vábbra is a horvát és szlovén eredetű huszárok és gyaloghara
miák voltak többségben. A Zrínyieken kívül a Nádasdyak és a 
Battyhányak lovas- és gyalogkötelékeiben is sok horvát, szlo
vén, esetenként vlach-szerb származású zsoldos szolgált. A 
tisztikart mindhárom főúri család zsoldosegységeinél és nemesi 
katonaságánál jelentős hányadában menekült horvát kisnemesek, 
középbirtokosok képezték.
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A magyar hajdúk mellett a jobbára szerb vagy vlach, de Kani
zsán inkább horvát származású haramiák is csaknem mindenütt fel
lelhetők voltak Somogy, Zala és Veszprém megyék királyi erőssé
geiben és a magánföldesúri centrumokban is. Közülük sokan a sza
bad rácokhoz, szabad martalócokhoz és a szabad hajdúkhoz telje
sen hasonló félkatonai szervezetben szolgáltak, mindennemű zsold 
és ellátás nélkül, pusztán a zsákmányból, a hadisarcból és ter
melőmunkájukból, kereskedésükből tartva fenn magukat és család
jukat. Ezek azonban, éppen ellátatlanságuk miatt gyakorta kí
méletlenebből és kegyetlenebbül bántak el a védelmükre bízott 
földnépével, mint a törökök. Főleg a 1550-1560-as években több
ször megtörtént, hogy a Szigetvár és Kanizsa közti kisebb vég
házakban, mint Babócsán, Korotnán, Kapóson, Csurgón, Letenyén, 
Vízvárszigeten és Barátin megtelepedő délszláv haramiákat, ma
gyar hajdúkat maguknak a főkapitánynak vagy a horvát bánoknak, 
így például Horváth Stansics Markónak, Zrínyi Miklósnak és Ta- 
hy Ferencnak kellett fegyverrel kifüstölniük. Maga a budai pasa 
is a szabad hajdúk, a haramiák fékezhetetlen vadságával, örökös 
békeszegéseivei indokolta az 1550-es évek derekán a somogyi e- 
rősségek elleni támadásait, jóllehet az agresszívan expanzív 
török katonapolitika sohasem szűkölködött nyomós érvként beál
lított ürügyekben.

A dunántúli magyar végházakban szolgáló, vagy pedig adómen
tes, kiváltságolt félkatonai-szabadparaszti elemként hozzájuk 
és a földesúri erődhelyekhez kapcsolódó balkáni elemek etnikai 
szempontból rendkívül heterogén eredetűek voltak: katolikus 
horvátok, szlovének /korabeli nevükön: vendek, tótok/, dalmá
tok, bosnyákok, valamint pravoszláv szerbek, vlachok. Társadal
mi helyzetük és a katonai szolgálathoz való viszonyuk is erő
teljes differenciálódást mutatott. Zsoldosként -- ezen belül 
királyi és földesúri harcosként --, továbbá nemesi szervitor
ként, katonaparasztként és szabad hajdúként /vagyis haramia, 
martalóc, pandúr gyanánt/ szolgáltak. Általában nem alkottak 
különálló egységeket, hanem főleg magyar bajtársaikkal együtt 
katonáskodtak. A kisebb és közepes erősségekben legfeljebb pár 
tucat haramia szolgált, a nagyobb várakban viszont 100-200-400 
fő. Szentmártonhegy kis erődítményében, vagyis a későbbi Pan
nonhalmán 1546-ban csupán 20 haramia őrködött, míg Veszprém 
várában 200 haramia szolgált. Kanizsáról 1560-ban 240 rác ha
ramia ment ki portyázni a hegyekbe, ahol megverték Malkocs pé
csi bég fiának rablócsapatát. 1576-ban a Haditanács 200 horvát 
haramia Kanizsára vezénylését rendelte el. 1600-ban számuk 100 
főre csökkent. Nem sokkal a vár eleste után a Kanizsával szembe 
vetett végekben összesen 1342 haramiát vettek jegyzékbe.

A haramiák jobbágyszármazásúak voltak, miként a tizedeseik 
is, viszont tisztjeik, a vajdák már részben a kisnemesek, az 
armalisták közül kerültek ki, mint a Gesztesen, Veszprémben 
és Pápán egyként szolgáló Radies rác vajda, a békebeli por
tyák és a 15 éves háború várharcainak egyik legvitézebb gya
logostisztje. Önálló rác lovasegységek csak a század végi 
háború toborzásai idején jutottak jelentősebb szerephez, főleg
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Komárom, Győr és Szombathely térségében, Deli Markó, Temesvá
ri Száva, Rácz György vezetésével, viszont a drinápolyi béke ko
rában a jobbára magyarokból álló huszárszázadokban szolgáltak 
a délszláv eredetű könnyűlovasok. Tisztjeik mind nemesek vol
tak; Rácz György vitte a legtöbbre, aki a Bocskai-felkelés ide
jén 1605-ben Erdély császári helytartójaként működött.

Azok a horvát főnemesek és középbirtokosok, akik királyi vá
rakban, földesúri erősségekben és főúri hadakban kizárólag lo
vasként szolgáltak, mindannyian a tisztikarhoz tartoztak, ese
tenként a várak és palánkok élén álltak. A Nádasdyak és a 
Batthyányak harcostársa, Zrínyi György, a szigetvári hős fia e- 
melkedett ki közülük a XVI. század utolsó harmadában és a XVII. 
század legelső éveiben. Ö a Muraköz védelmére 800 horvát hu
szárt tartott, jórészt saját pénzén, némi királyi segélypénz
zel. Kívüle százával katonáskodtak horvát eredetű, de már elma- 
gyarosodott nemesek a könnyűlovasságnál. Olyan ismert katona
tiszteket említhetünk meg közülük, mint az évtizedekig Győrött 
katonáskodó Dakusicsokat, Korlátovicsokat és Gregoróczy Vince 
vicegenerálist, Stansics Horváth Markót, aki huszártisztként u- 
gyanitt szolgált a legtovább, majd 1556-tól rövid megszakítás
sal haláláig, 1561-ig Szigetvár főkapitányaként tevékenykedett, 
s a rábízott erősség 1556-os megvédésével országszerte ismertté 
tette a nevét. A szigetvári vértanún, Zrínyi Miklóson kívül, 
külön meg kell még említenünk két délszláv eredetű, homo novus 
katonabárót, a horvát és a magyar nép másik közös hősét, Juri- 
sics Miklóst, akinek neve szétválaszthatatlanul összekapcsoló
dott a páratlan hősiességgel megvédett Kőszegével. Kortársa, a 
magyarországi szerbek egyik legmarkánsabb egyénisége, Bakics 
Pál 1525 legvégétől 1537 őszéig harcolt a török ellen magyar 
földön, eleinte a naszádosok élén, majd I. Feredinánd zsoldjá- 
ban Győr és a királyi udvari huszárság főkapitányaként. 1537. 
október 9-én esett el a garai ütközetben, amikor Katzianer me
nekülő seregét fedezte párszáz főnyi, szerb-magyar huszárságá- 
val a gyászos emlékű eszéki hadjáratban. így alighanem már nem 
értesülhetett arról, hogy a király időközben kinevezte /cím
zetes/ rác despotává is.

Ami a vízierőt illeti, néhány kisebb hajó és naszád vala
mennyi folyón és a Balatonon is szolgálatot teljesített, de 
1543-tól Komárom lett Habsburg-Magyarország legfontosabb na
szádos hadikikötője. A naszádos vízi hajdúk száma itt általá
ban félezer és ezer között mozgott; Győrben nem érte el a két
százat. A legénység magyarokból és asszimilálódó szerbekből, ki
sebb részben horvátokból verbuválódott. Kezdetben hosszú éve
ken át azok az idős naszádos vajdák —  köztük Nesthe Lukács, 
Podvinnyai Tamás, Jelics Tódor, Nyalabics András -- irányítot
ták a komáromi folyami flottát, akik már Nándorfehérvárott, 
Jajcén és 1526-ig Péterváradon és Titelen is vezető pozíció
kat töltöttek be, így a törökellenes víziküzdelmek területén 
több évtizedes tapasztalattal rendelkeztek. A naszádosok jól 
megállták helyüket háborúban és békében, ellátva sokrétű teen
dőiket. Bizonyos adó- és vámkedvezményekkel, korlátozott auto
nómiával rendelkeztek, a különféle polgári kiegészítő tevékeny
séggel is foglalkoztak, mivel a kincstár éppen olyan rosszul
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fizette őket is, mint a szárazföldi szolgálatokat ellátó har
costársaikat. Legkiemelkedőbb délszláv eredetű parancsnokuk a 
korszak elején Bakics Pál volt, a végén pedig Sztársics Farkas, 
aki 1594-ben nagy érdemeket szerzett Komárom megvédésében a 
Győrt elfoglaló Szinén nagyvezér ellen. A magyarosan Kis Far
kasként is emlegetett Vük Starsic 1602-ben halt meg a győri ha
dikörzet vicegenerálisaként. Ezzel kapcsolatban érdemes aláhúz
ni, hogy a királyi naszádos hajóhad főkapitányi vagy fővajdai 
tisztséget betöltő parancsnokok tulajdonképpen huszárfőtisztek 
voltak, akik könnyűlovasaikkal a parton fedezték a folyami flot
tát, miként már Hunyadi Mátyás idejében is ötezres rác huszár- 
sereg kísérte a naszádosokat. A naszádok irányításának terhe 
voltaképpen a mindenkori főkapitányhelyettesekre, illetőleg a 
naszádos vajdákra hárult.

Szemben az egyes balkáni szakmunkákban, mint például Aleksa 
Ivié és Duáan Sevan Popovití vonatkozó feldolgozásaiban kifejtett 
nézetekkel és forráskezeléssel, nem tudjuk méltányolni azt a 
széltében elterjedt értékelést és gyakorlatot, mely még a Rác 
és Horvát népnéven, de magyaros keresztnévvel szereplő magyar
országikatonákban is olyan balkáni személyeket vél felfedezni, 
mint akik tökéletesen megőrizték eredeti identitásukat, szerb 
vagy horvát nemzeti karakterüket, anyanyelvűket, vallásukat és 
szokásaikat. Nem feledkezhetünk megi ugyanis arról a számos ok
leveles és elbeszélő forrással alátámasztható tényről, hogy a 
török kori balkániak egy részének a családja még a XIV. század 
végén, illetve a következő évszázadban, esetleg a XVI. század 
elején került magyar földre. Mivel zömmel magyar népességű vá
rakban, palánkvárosokban, kisebb erősségekben és folyami kikö
tőkben katonáskodtak, ahol beházasodással, birtokszerzéssel, 
katonai illetményföldek kézhez véltelével, kiegészítő-zsold- 
pdtló kereskedelmi, hajózási, kézműipari és paraszti tevékeny
ségek folytatásával állandó, mindennapos rendkívül kiterjedt 
kapcsolatokat építettek ki a magyarsággal, túlnyomd többségük 
idővel asszimilálódott környezetéhez, elmagyarosodott, vagy 
legalább is kétnyelvű, kettős kultúrájú népelemmé vált.

Végezetül pedig, ami a XVI. századi törökellenes honvédő 
harcokban játszott szerepüket illeti, az a dunántúli végvári 
rendszer keretén belül, katonai szempontból -- leszámítva né
mely következetlenségeket és ellentmondásokat -- .alapvetően 
pozitívnak minősíthető. Mindanzonáltal rá kell mutatnunk, hogy 
a permanens zsoldhiány és az ellátási problémák miatt ők éppen 
úgy rákényszerültek a magyarországi termelőerők pusztítására, 
rablásokra és más erőszakoskodásokra, miként magyar és más 
nyugati keresztény harcostársaik.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

NAGY JÁNOS
Hol fekszik Bátorkő vára?

A Bakony turistakalauzt, mert Bátorkőnek nevezi a várpalotái 
Pusztapalota romot, a Turista Magazinban olvasói levél marasz
talta el /1/, s 1987-ben Várpalotán -- közületi támogatással -- 
olyan Várpalota-monográfia jelenhetett meg, melyben ez olvas
ható: "Ami tény, a középkorban több kisebb-nagyobb vár állt a 
környéken. A mai Thury-vár közelében emelkedett Bátorkő vára, 
már akkor is létezett a Zichy-kastély és kilométerekkel odébb 
trónolt a Pusztapalota”/2/, akkor az új Bakony-térkép Bátorkője 
miatt is számíthatok majd elmarasztalásokra. Ezeknek megyek e- 
lébe a várpalotai várakról szóló vélekedések ismertetésével és 
kritikájával.

Elsőnek Faller Jenő: Hol feküdt Bátorkő vára? c. könyvének a 
"Bátorkő-e a várvölgyi Pusztapalota" vitát 50 éve kiváltó és 
még ma is éltető megállapításaiból idézek:

1. / "A mai Várpalota története Puszta-Palota történetéből 
indul ki, s így mindama föl jegyzések, melyek 1440 előttiek, a 
Palotáról szólnak, azok kivétel nélkül a mai Puszta-Palotának, 
akkoriban egyszerűen Palotának nevezett erősségre vonatkoznak. . , 
Puszta-palota a 13. század végén,vagy a 14. század elején épült 
és a közeli Bátorkővel együtt a hatalmas Konthok birtoka /3/... 
a Konth család is magát a vár után Palothai Konthnak nevezte.

A vártól kapta a nevét a tőle délre fekvő kis község is 
/4/. Puszta-Palota meg volt már, mikor a szomszédos Bátorkő é- 
pült. Ezt igazolja mindama körülmény, amikre előzőekben rámu
tattam, hogy t.i. Palota várától kapta a helység, a Konth-csa- 
lád, stb. elnevezését, s nem Bátorkőtől, mely ugyanitt feküdt, 
de oly időben épült, mikor Puszta-Palota vára már domináns 
szerepet játszott a vidéken." /5/

2. / "Bátorkőt 1341-ben említik először okleveleink /6/ és 
1440-ben említik utoljára, míg Puszta-Palotáról még 1559-ben is 
olvasunk."/?/.

3. / "Bátorkő helyét az Újlakiak által építeni kezdett Palota 
vár közvetlen közelében, a gr. Waldstein-Zichy kastély helyén 
kell keresnünk... Minden valószínűség szerint egy római őrtorony 
is állt a merészen kiugró dombtetőn. Itt volt később Bátorkő 
vára is, mit a mostani kastély körül 1932-ben végzett építkezé
sekkel igazolnak, mikor is kb. 1,5 m mélységben hatalmas alap- 
falakra bukkantak, amelyek föltétlenül az elpusztult Bátorkő 
falai voltak. Föltevésem helyességét igazolják azok a leletek 
is, melyek a Kastélydomb közelében az 1935. évi székesfehér- 
vár--veszprémi út építésével kapcsolatosan kerültek napfényre.
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Itt több más nagyméretű, bántai homokkőből faragott épületkövön 
kívül egy pompás megtartású... címerpajzsos sarokkő került elő, 
mely minden bizonnyal az elpusztult vár egy remek szép darabja. 
Ezzel gondolom minden kétséget kizáróan eldöntöttem Bátorkő fek
vését, mely ezek szerint a mai Várpalotán feküdt.*/8/.

4./ "Nyilvánvaló, hogy a puszta-palotai rom sohsem volt Bá
torkő, mint ahogy azt Fehrentheil-Gruppenberg is helyesen bei
gazolta. .. teljesen bizonyos továbbá, hogy Bátorkő vára, mint 
azt már Istvánfi is megírta, a székestehér--veszprémi út köze
pén fekvő Várpalotán és pedig a gr. Waldstein-Zichy kastély he
lyén állt." /9/.

Mielőtt Faller Jenő idézett állításait kommentálom, ismerte
tem a palotai várakra vonatkozó korábbi vélekedéseket. Vályi 
András írja 1796-ban: "Palota erdeje roppant, s tele nagy vadak
kal. Itt állanak egy sűrű fákkal, bokrokkal benőtt helyen Pusz
ta-Palotának romjai" /10/. Ugyanezt közli Fényes Elek 1851-ben: 
"Erdeje van, melyben sűrű bokrok között láthatni Puszta-Palotá
nak omladékáit, mely hajdan Corvin Mátyás vadászkastélya vala." 
/11/. Csánki Dezső 1897-ben durván hibázik, mert Palota váráról 
állítja, hogy: "a palotai erdőben Fényes E. korában még mutogat
ták omladékáit /12/. Bátorkő -- szerinte -- "Pét vidékén fekhe- 
tett" /13/. Ide lokalizálja Bátorkőt Károly János is: "Állt 
Veszprém megye területén -- miként Csánki Dezső vélekedik -- Pét 
vidékén Bátorkő vára... a vár Palotától külön a városban állott 
és annak egyik kúriáját képezte, valószínűleg ott, ahol ma a 
Zichy Vladimir-féle kastély áll" /14/. 1907-ben Békefi Rémig is 
"Pét tájékán" adja Bátorkőt, közölve, hogy első említése -- "sub 
castro Bacurku" -- már 1288-ban történt /15/. Azonban hibázik 
is, mert harmadik palotai várként tárgyalja Puszta-Palotát is 
/16/. Singer Ábrahám 1921-ben ezt írja: "Bátorkö tehát Palotá
nak első erődje lehetett... a néphit azt tartja, hogy Puszta-Pa
lota volt azelőtt Palota vára és akkor a mai erőd lehetett Bá
torkő vára. Másrészt az a nézet se valószínűtlen, hogy a mai 
kastélynak volt Bátorkő erődje az alapja" /17/. Az Archeológiái 
Értesítő 1886-ban és - 87-ben Pusztapalota néven említi a vár
völgyi romot /18/.

De Faller Jenőt nem az eddig előadottak, hanem az indította 
a történeti valótlanságokkal terhes füzetének a megírására, hogy 
"Dornyay Béla mintegy történelemhamisításba beillő tévedések 
megindítójaként Puszta-Palotát -- elsőként -- anélkül, hogy el
nevezésének közelebbi magyarázatát, vagy okleveles bizonyítékát 
adta volna, Bátorkőnek nevezte el’.’/19/ Faller fatális tévedé
se, hogy Dornyay Béla nem Bátorkőnek nevezte el Pusztapalotát, 
hanem Pusztapalotának adta vissza a 700 éves Bátorkő nevét. 
Dornyay Béla ugyanis végiggondolta az alábbi logiakai sort: 
1350-től, mikor Nagy Lajos királytól kapták, egészen a XV. szá
zad közepéig, míg Palota vára föl nem épült, a Konthok, Újlaki- 
vár tartomány-központi vára volt Bátorkő. tőle azonban az 1480- 
as évekig már teljesen kiépült Palota vár elveszi a birtokköz
pont szerepét. A jelentőségét vesztett Bátorkő tehát pusztul
ni kezd. 1539-ben már "pusztavár" Ösküvel együtt a Podmaniczky- 
aknak adományozott Palota inventáriumában /20/. 20 évvel később
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pedig már a nevét is elveszti, mert mikor 1559-ben Podmaniczky 
Rafael özvegyétől királyi tulajdonba kerül vissza, a neve már 
csak Palota a vártartomány "puszta" helyeinek a lajstormában 
/21/. Teljességgel azonban még ekkor se lehetett lakatlan, mert 
1564-ben Opalota néven említi még egy szultáni termán /22/. Bár 
Bátorkő néven 1539-ben szerepel utoljára, kétségtelen, hogy 1559 
évi vártartományi birtoklajstrom pusztái között a Palota Bátor
kővel azonos és az se vitatható, hogy a török Ópalotája is a 
még nem romos Bátorkőt takarja. Bátorkő azután "desertum"-ként 
kihull a történelemből és több mint 100 évig már semmi néven nem 
említik. A XVII. század második felében viszont, mikor a palo
taiak és a Zichyek között kezdődnek a birtokperek, territórium 
nélkül, de még nem dirutum, hanem desertumként - jelentkezik 
Palota határában egy kétségkívül középkori eredetű, de ismeret
len történetű vár, a Puszta-Palota. Mivel a várról, melynek föl
tétlenül meg kellett lennie már a XVI. században is, említés e 
néven korábban nem történt, ugyan mi lehetne ez más, mint a tör
ténelemből a XVI. század közepén kihullott Bátorkő? Faller Jenő 
sajnos nem gondolt erre.

Vizsgáljuk meg végre Faller Jenő történeti tévedéseit, 
ad 1./ Palota -- csak mint helynév -- 1397-ben jelentkezik e- 

lőször oklevélben /23/. Szerepel azután 1440-ig még 1400, 1409, 
1436 és 1439-ben /24/. A castrum Palotát 1440 előtt nem emlí
ti, merthogy csak 1439 után épült ki az Újlakiak itt oklevéllel 
bizonyítottan már 1409-ben álló palotájából, nem is említheti.
A fent jelzett oklevelek közül figyelmünkre érdemes az 1409. 
évi, mert ez "Blasius Kezy castellanus castri Batorkw alias cu
rialis in Palatha" minőségében említi Keszy Balázst, ki e sze
rint várnagy volt Bátorkőn és udvarnagy Palotán. Bátorkőnek és 
Palotának tehát oly közel kellett egymáshoz lennie, hogy Keszy 
Balázs mindkét tisztének akadálytalanul tehessen eleget. E posz- 
tulámtumból azonban nem következik az, amit Faller Jenő meggyő
ző bizonyítékok nélkül állít, hogy Bátorkő vára a mai Várpalota 
közepén, a Kastélydombon állott, mert a csak 5 km távolság Pa
lota és a vár-völgyi Bátorkő között nem lehetett akadálya a két 
tisztség egyidőben való ellátásának. Bátorkő -- tételezzük fel 
-- a Kastélydombon állott, s a vár-völgyi vár volt, -- miként 
azt Faller állítja -- Palota, akkor megválaszolhatatlan a kér
dés: a Bátorkő aljába települt falu miért nem Bátorkőtől, miért 
a távolabbi Palotától vette a nevét?

ad 2./ Bátorkőt először nem 1341-ben, hanem mint Békefi Rémig 
közli, már 1288-ban említi oklevél /25/. De ha ettől eltekintünk 
is, mert a benne Bacurku vár alatt említett Omersa falunak Vár
palota körzetében nem leljük nyomát, akkor Bátorkőt egy olyan 
1326. évi oklevél említi először, mely Tykolfeldeu birtok gya
nánt megadja a helyét is /26/. Bátorkőt utoljára se 1440-ben em
líti oklevél, hanem még 1440 után Palota várával párhuzamosan, 
1465,1492,1497-ben /27/ és már "pusztavár"-ként ugyan, még 1537 
és 1539-ben /28/. Puszta-Palotáról 1559-ig sehol nem történik 
említés. A Faller által említett 1559. évi előfordulás miszti
fikáció! A palotai vártartomány ekkor készült területleltárába 
ugyanis nem a Puszta-Palota név szerepel, hanem a sorsára ha
gyott Bátorkő került be már Palota néven a "puszta" helyek kö
zé /29/.
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Itt szólok az 1564-ben felbukkant Ópalota névalakról is /30/. 
A név nem annak a bizonyítéka, hogy mint Faller Jenő állítja, a 
várvölgyi vár volt 1440 előtt Palota, hanem a török józan logi
kájára utal. Ha az élő, új vár Palota, akkor nem messze tőle a
sorsára hagyott régi, nyilvánvalóan az Ópalota.

ad 3./ Miután Faller Jenő Puszta-palotában, vélekedése sze
rint megtalálta a Konthoknak a Palothai és a falunak a Palota 
nevet adó "palotát" keresni kezdte a véleménye szerint nyomta
lanul eltűnt Bátorkőt. Mikor 1932-ben a Kastélydombon előkerül
tek az emlegetett hatalmas alapfalak, nem törődve azzal, hogy 
ezek lehetnek a vélekedése szerint itt állott római őrtorony ma
radványai is, elég volt, ha kijelenti, hogy a falak feltétlenül
az elpusztult Bátorkő falai voltak -- és már be is lett tömve a 
Bátorkő hiánya miatti történeti hézag. A 8-as főút várpalotai 
szakaszának építése során talált sarokkő, még ha netán inkább a 
kastélyhoz, mint a várhoz közelebb találták is, nem meggyőző 
bizonyíték Bátorkőnek kastélydombi volta mellett, mert a műút 
egyformán vagy 200 méterre fut mindkét objektumtól délre és Pa
lota várának éppen dél felől voltak messze előrenyúló külső vé
dőművei. A másodlagos fekvésben talált építőkövek innen származ
hattak .

ad 4./ Fehrentheil-Gruppenberg azzal, hogy a Pusztapalotától 
északra 6 km-re fekvő Csikling-vár maradványairól próbálja bebi
zonyítani, hogy ez volt Bátorkő és hogy kategorikusan tagadja a 
Dornyay áítal adott Pusztapalota-Bátorkő azonosságot, nem szol
gáltat olyan meggyőző érveket, melyek ezt kizárhatnák /31/. 
Csikling "tarisznyavára" volt Bátorkőnek. Róla az Urbaria et 
conscfiptionesbenezt olvashatjuk: "Csokiia..valibus circumdatas, 
ubi dicunt erat residentia terrestris domini Mellár, situata 
plana penes idem predium, nullum habet territorium", azaz "Csik
ling .. sáncokkal körülvéve, ahol mint mondják Mellár birtok 
urának volt szállása, egyenesen ugyanazon birtok mellett feszik, 
vártartománya nincsen." /32/. Mellár már 1341-ben a bátorkői 
vártartomány egyik faluja volt. Faller azon állítása, hogy Ist- 
vánffy megírta már, hogy Bátorkő vára a székesfehérvár--veszpré- 
mi út közepén és pedig a Zichy-kastély helyén volt, manipulált 
féligazság. Istvánffy ugyanis 1685-ben az alábbiakat írta: "Ip
se Uladislaus tarnen in villa Sirmii ducis Bathoreae, ab illius 
patre, medio inter Albam et Besprimum itinere, insanis sumptibus 
extructa jacebat",■azaz arról értesít, hogy Újlaki Lőrinc aty
ja Bátorkő kastélyt a fehérvár--veszprémi út közepén esztelen 
kiadásokkal építtette /33/. Istvánffy azonban 250 évvel az é- 
pítkezések után, maga Faller Jenő hívja föl erre a figyelmet, 
összecseréli Palota várát Bátorkővel! A "medio inter Albam et 
Besprimum itinere" lokalizáció csak Palotára vonatkoztatva 
helytálló. Faller azonban mégis ezzel érvel Bátorkőnek Várpalo
ta belterületén volta mellett. Istvánffy könyvében olyan uta
lás, ami Bátorkőt a Zichy-kastély területére lokalizálná, nincs!

Faller Jenőt várpalotai és egyéb Veszprém megyei helytörté
neti kutatásaiért méltán övezi tisztelet. Tévtanait Palota-vár 
régészeti megkutatásának eredményei már elsöpörték, mikor Vaj
kai Aurél Faller Jenőről így ír: "Fontosnak tartjuk, hogy első-
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nek tisztázta Várpalota, Pusztapalota és Bátorkő várának mindad
dig kusza kérdését. Megállapítása szerint Pusztapalota a legré
gibb, építési ideje a 13-14. század fordulójára tehető... Bátor
kő várát 1341-ben említik először és Faller Jenő megállapítása 
szerint a volt Zichy-kastély helyén állott" /34/.

Faller Jenőt követve, megállapíthatóan Faller tévtanaitól be
folyásolva, Zolnay Vilmos foglalkozott 1932-ben a várpalotai 
várak történetével. íme: "A 14-15. században épült fel Puszta
palotán a Konth-család vára., valamivel később épült fel az úgy
nevezett Zichy-kastély helyén a Bátorkő vár. A harmadik vár, 
mely ma is áll, a község közepén épült egy völgyben 1440 körül" 
/35/. Zákonyi Ferenc 1956-ban kiadott Várpalota-útikönyve is 
falleri tévtanokkal terhelt. "Pusztapalot'a állt, már mikor á 
másik közeli vár a Bátorkő felépült /medio inter Albam et Bes- 
primum/. .. Pontosan nem tudjuk, hogy hol állt a sokat keresett 
Bátorkő vár, de az bizonyos, hogy nem azonos a pusztapalotai 
rommal"’/36/. A falleri tévedésekkel befolyásolt írástudók so
rában Szíj Rezső előkelő helyet foglal el. Az 1960-ban megjelent 
Várpalota-monográfiájában ezt olvashatjuk: "Faller Jenőnek kö
szönhetjük, hogy ma már szinte teljes bizonyossággal tudjuk, 
hol állott Bátorkővár, hogy kétséget kizáróan bebizonyította, 
nem egyenlő sem Pusztapalotával, sem Csiklingvárral" /37/. A 
könyvben hemzsegnek a hibák. Példának itt egy: "Az első írásbe
li feljegyzés 1341-ből említi Bátorkőt, mely középen fekszik 
Veszprém és Székesfehérvár között /medio inter Albam et Bespri- 
mum/"/38/. A helymeghatározó idézetet ismerjük már Istvánffy 
könyvéből. Jóllehet Szíj Rezső tisztában van azzal, könyvében 
utal is rá, hogy Istvánffy tévedésből említ Bátorkőt Palota he
lyett, az idézetet tőle mégis elveszi és egy olyan 1341. évi 
oklevélre aggatja, mely ilyen lokalizációt természetesen nem 
tartalmaz. Szíj Rezső 1965-ben megjelent,- Várpalota mű
emlékeit bemutató könyve is figyelmünkre méltó. Bátorkőről pl. 
ezt írja: "Várpalota egyik légrégibb "műemléke", mely már a ma
gyarság kezemunkája, Bátorkő vára lenne, ha a földben szunnyadó 
alapfalait napvilágra tudnák hozni. Valamikor Bátorkő várát 
Pusztapalotával azonosították, s ez annyira átment a köztu
datba, hogy a legújabb műemlék-leírások is megismétlik ezt a 
tévedést. Holott oklevelek sohasem keverik össze a kettőt, kü
lön említik Bátorkőt és külön Pusztapalotát. ..A kutatás mai 
állása szerint bizonyosra vehető, hogy Bátorkő vára semmi eset
re sem lehet azonos Pusztapalotával" /39/.

1961, 62, és 66-ban Palota vár falainak tüzetes régészeti
megkutatása a mai várba szervesen beépülve egy, az építészeti 
stílusjegyeiből megállapíthatóan a XIV. század utolsó harma
dában, de legkésőbb a XV. század első évtizedében épült repre
zentatív palota-együttes falait találta meg. Megvan tehát a 
Konthoknak és a falunak nevét adó "palota". A régészeti kuta
tások eredményeiről Várnai Dezső és Gergelyffy András adtak 
a Magyar Műemlékvédelem, illetőleg a Veszprém megyei múzeumok 
évkönyveiben 1967 és 1972-ben tájékoztatást. Gergelyffy András 
Bátorkő és Palota c. cikkének /40/ a Bátorkő-e vajon Puszta
palota kérdésben perdöntő információiból adok rövid kivonatot:

A Bátorkőt említő oklevélsorból az 1326. évi oklevél megad-
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ja Bátorkő helyét. Az oklevél szerint Károly király -- Dumbó 
és Nyék várak, valamint ezek tartozékai ellenében -- cserekép
pen átveszi a Csákok vértes--bakonyi birtokait, köztük Tykol- 
feldeu birtok felét, azt t.i. amelyen Batorku vára áll." /41/. 
Hogy hol feküldt Tikolfölde-birtok, az két 1271. évi oklevél
ből derül ki /42/, melyekben a Szalók-nemzetség tagjai Vesz
prém megyei birtokaikon osztozkodnak. Az első oklevélben az 
egységes birtokot osztják meg Heym comes fiai és Onth mester 
között. Onth mester kapja a keleti, Heym mester és fivérei a 
nyugati Tikolfölde-félbirtokot. A második oklevélben pedig 
már Heym mester és fivérei osztoznak a nekik jutott félbirto
kon, mikor is "a Szénhely /Scenel/ fölötti Tikolfölde-birtok 
fele, a Várad-erdő felével" Heym mesternek jut. Az első ok
levél megadja a birtokot kettéosztó vonalat. Ha a leírásban 
szereplő neveknek megkeressük a mai megfelelőit, az osztás
vonal mai térképeinkre azonosítható. Csőszpusztától indulva,a 
Várberek-hegy oldalát metszve, tovább valószínűleg a Bükkfa- 
kút-árokban haladva, a mai Pusztapalotától mintegy 1 km-re 
keletre ér a Vár-völgybe, s abban kelet, majd déldélkelet i- 
rányban vezet tovább. Az osztásvonal térképre azonosításában 
azonban, mert az oklevél a Várberek-hegytői a Vár-völgyig 
csak a erdőben elhelyezett sok jelről beszél, van némi bizony
talanság. De tegyük fel, hogy az osztásvonal a Várberek-hegy 
oldalától nem a Vár-völgybe torkoló Bükkfa-kút-árokban, hanem 
csak határjelekkel kitűzött elméleti vonalon haladt és a vár
tól nyugatra ért le a Vár-völgybe, a vár akkor is a Tikolföl- 
de-birtok nyugati felére esik, mert a völgy délnyugati oldalá
ból a völgybe előreszökő sziklaszirten áll. Ez a nyugati bir
tokrész jutott 1271-ben Heym mesternek. Ezt vették meg tőle a 
Csákok és ezt adták át 1326-ban Károly Róbertnek.

Megkerült hát az eltűntnek hirdetett Bátorkő vár, lévén az 
nem más, mint a mai Pusztapalota. De hiába a bizonyosság, ha 
magának Várpalota város tanácsának az illetékesei se fogadják 
be a nyilvánvaló igazságot.

1977-ben a Várpalotai Tanács VB Művelődési Osztályának és a 
HNF helyi honismereti bizottságának közös kiadványaként.jelent 
meg Várpalota Irodalmi Kistükre. Benne Bátorkőt tárgyaló cikk 
így zárul: "Voltak és vannak, akik Pusztapalota ma is meglévő 
várromjával azonosítják. Mások a Zichy-kastély helyére teszik, 
s különösen erősödött ez a nézet 1932 óta, mikor egy építkezés
nél vastag alapfalakra bukkantak a Kastélydombon, melyeket Fal
ler Jenő Bátorkő alapjaival vélt azonosnak. Az újabb állásfog
lalások szerint ismét Pusztapalotával való azonosságát tartják 
valószínűbbnek. Mindez azonban csak feltételezés, teljesen per
döntő érv egyiket se támasztja alá" /43/. Pusztapalotánál még 
ez. a konklúzió: "A történészek egyrésze Bátorkővel azonosítja 
Pusztapalotát, érdemi bizonyíték erre nincs. Újabb eddig is
meretlen adatokra lenne szükség Bátorkő helyének megállapításá
hoz, vagy ^üsztapalota történetéhez, hogy eldönthető legyen, 
két vagy, három vár állt-e a középkorban Várpalota területén" 
/44/.

1983-ban, a Panoráma--Magyar városok sorozat Veszprém füze
tében, Kralovánszky Alán régész még mindig falleri tévtanokat 
hirdet, közölve, hogy Bátorkő vára Várpalotának Veszprém felé
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eső szélén, a 8-as főút északi oldalán állt, tehát nem azonos a 
Várvölgyben látható toronnyal /45/.

1984-ben a Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon c. 
könyvében Kiss Gábor is 3 várat hirdet meg Várpalotán /46/. Fi
gyelemre méltó ez, mert könyvének egyik lektora az a Gerő Lász
ló, aki az 1975-ben kiadott Várépítészetünk c. könyvében Várpa
lotán csak két várat ismer, Várpalota néven tárgyalva az Újla
ki-várat és Bátorkő, más néven Pusztapalota vára névvel Bátorkő 
várát.
Szólnom kell még Soós Péternek a Magyar Nemzet "Honunk a ha

zában" rovatában 1986-ban megjelent, Küzdelem a falakért c. í- 
rásáról is. Soós Péter is a várpalotai 3 váras téveszme hirde
tője. De szolgál saját termelésű maszlaggal is, mikor a Bátorkő 
medio inter Albam et Besprimum lokalizációt "Pusztapalota medio 
inter Albam et Besprimum"-ra módosítja /47/.

Az írástudók felelősségével Pusztapalotát Bátorkőnek valló 
történészi vélemények ismertetésére az előadás időkerete nem ad 
lehetőséget. De az előadottak után erre talán nincs is szükség. 
Célom az előadással a Bátorkő körüli történelemismeret-zavar 
felszámolása volt.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

GECSÉNYI LAJOS

Győr határa a XVI-XVII. században 
/kertek a város körül/

Több mint negyedszázada, hogy Filep Antal a néprajzi szakiro
dalom addig ismert analóg megállpításainak figyelembevételével 
felhívta a figyelmet Győr XVI-XVII. századi településtörténeté
nek sajátosságára, a végvár-város körüli "kertekre" /1/. Megfi
gyelései, megállapításai máig alapvetőek a jelenség lényegét 
illetően, így elsősorban arra törekszünk, hogy az általa fel
használt források körét bővítve, a város gazdasági sturktúrájá- 
nak előterében vegyük szemügyre a győri határ képét a török hó
dítás évszázadaiban.

A helytörténeti kutatók -- mindenekelőtt Villányi Szaniszló 
és Bedy Vince -- már korábban feltárták a város középkori tele
pülésszerkezetének sajátosságait, rámutattak a belsővárossal és 
a váraljával, azaz a tulajdonképpeni várossal lazán összefüggő 
mezőgazdasági jellegű "külvárosok" létezésére /2/. Ez a kép, 
miként más magyar városok esetében is -- Győr latin megnevezé
se a XVI. század közepéig, olykor tovább is, "civitas" -- olyan 
várost állít elénk, ahol a szűkén vett városmagban lakó polgár
ság, az iparosok, kereskedők és a hozzájuk kapcsolódó szolgasze
mélyzet ellátását részben a "külvárosok" mezőgazdasági termékei 
biztosították. Ezekéből a termékekből, a többi környékbeli te
lepülés termékeivel együtt, bizonyára jutott eladásra, a városi 
piacon történő értékesítésre, amit éppen a győri Búzapiac elne
vezés jelez. Egy-egy adat azt is valószínűsíteni látszik, hogy 
a környező sík vidéken számottevő állattartás folyt.

1466-ban a város melletti Hecse pusztáról, a Wrach család 
tulajdonában lévő 250 hízott marhából hajtottak el kettőt a Hé- 
derváryak familiárisai /3/. Ami a városi lakosok részvételét 
illeti a mezőgazdasági jellegű munkákban, arról a középkori szo
kásoknak megfelelően a közeli sokorói dombvidéken évszázadok ó- 
ta művelt szőlők tanúskodnak /4/. A XVI. század harmincas-negy
venes éveiben azonban közvetett adatok mutatják a polgárok je
lenlétét a szántóföldi termelésben és az állattartásban. Olyan 
hatalmaskodási ügyekről szóló információk ezek, amelyekben me
zőgazdasági termékek is kárjegyzékre kerültek. így 1538-ban, 
amikor Török Bálint pápai katonái felégették Győrt, a tűzben a 
házaknál jelentős mennyiségű gabonaféleség pusztult el és szá
mos állat elveszett. 1550 novemberében a katonaság kártételének 
számbavételénél a városiak árpa és zab vetéseiről, juhnyájairól 
olvashatunk /5/.

A XVI. századi egyedi említésekből kiderül, hogy a belső- 
város és a váralja lakói házaik mellett vagy a város szélén 
/zöldséges, veteményes-?/ kertekkel rendelkeztek. Utóbbiak
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ra talán nem is elsősorban a Kertesszer nevet viselő "külváros" 
létezése, hanem inkább a Rábán túl, a folyó nyugati partján fek
vő kertek említése utal. Nyalkái Albert c.sebastei püspök 1525- 
ben kelt végrendeletében saját vásárolt kertjét a Rábán túl a 
kórház/szegényház kertje melíett lokalizálta /6/. A házak mel
letti veteményeskertekről egy alkalommal 1565-ben egy adásvé
tel kapcsán szerezhetünk tudomást /7/.

Jelentős állatállomány élt a házak istállóiban. Elsősorban 
igavonó ökrök, lovak, tehenek. Az istállók szerves tartozékát 
alkották a házaknak. 1550-ben a katonaság egy ízben korábban 
bezárta a város kapuját, így a csorda künnrekedt a falakon kí
vül, tehenek, borjak vesztek el, törték lábukat. A katonaság 
elleni panaszokban egyébként is visszatérő momentum volt, hogy 
az éhező katonák éjjelente az istállókból kihajtották a tehe
neket és a bástyákon lelőtték az állatokat, húsukat szétosz
tották /8/. A polgárság lovai számára a Rábcán túli Akol-szi- 
get szolgált legelőül. A téli időszakban azonban városi istál
lóban tartották őket /9/. Sajnos az istállók számáról a XVI. 
századi lakás/szállás összeírás nem tájékoztat bennünket, ennek 
alapvető célja a katonai beszállásolási helyek számbavétele 
volt, ámde a várvédő lovasságnak a városba települését követően 
annál gyakrabban szerepelnek a polgári sérelmekben az istállók, 
mint kisajátított helyiségek. 1703-ban -- igaz ekkor már régen 
a vár védelmét ellátó katonaság használta az istállók döntő 
többségét --, az első "valódi" telekkönyv felvételekor 705 lóra 
elegendő istállót vettek számba /10/.

A XVI. század negyvenes éveiig a legfeljebb csak gyenge ke
rítéssel körülvett, tágas váralja lakói számára bizonyára nem 
jelentett gondot a mezőgazdasági termékek és az állatok elhe
lyezése. Lényegesen megváltozott azonban a helyzet, amikor a 
város erődítései az 1540-es években megkezdődtek és kezdetben 
palánkkal, sáncokkal, később korszerű védművekkel, hatalmas 
téglabástyákkal, vizesárokkal vették körül á települést. Ez 
nemcsak azt jelentette, hogy a váralja területe leszűkült /e- 
gyes polgárok házai is áldozatul estek az építkezéseknek/, de 
pusztultak a külvárosok is. Az erődítménnyé lett városban pedig 
mind nagyobb létszámú katonaság és a török elől menekült sze
mély elhelyezéséről kellett gondoskodni. A katonák elfoglalták 
az istállókat, kvártélyokkal építették be a szabad területeket. 
Fokozatosan különböző egészségügyi és tűzrendészeti előírások 
léptek életbe. Az átalakulás kiszorította a falak közül az ál
latok jó részét, csökkentette a termények és a takarmány elhe
lyezésének lehetőségét, eltüntette a veteményeskerteket /11/.

Kétségtelen, hogy az 1540-es évek végén a Rába nyugati part
ján létrejött új település, Újváros /melyet már méltán megille
tett a külváros elnevezés/ részben lehetővé tette az állatok 
és a takarmány elhelyezését. Vannak is utalások a XVII. század
ból az Újvárosban létesített allodiális házakra. Lakosságának 
bizonyos hányada is a környékbeli falvakból, az elpusztult haj
dani "elővárosokból" került ki. De Újváros körülkerítése 1564 
után, majd a későbbi évtizedekben végrehajtott körülsáncolás, 
a katonák /döntően a hajdúk és a rácok/ betelepedése itt is
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behatárolta a lehetőségeket. Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a polgári lakosság a déli várfalak előtti területen, Új
várostól nyugatra és a püspök tulajdonában lévő Szigetben /a 
Rábca és Duna között/ keresett helyet állatai, gabonája és ta
karmánya elhelyezésére, veteményeskert, gyümölcsöskert kialakí
tására .

Minden bizonnyal igen kényszerű megoldás volt ez, hiszen a 
várfalakon kívül az állatok és a takarmány egyaránt szabad pré
dái lehettek a várbeli katonaságnak és az előrelopakodó török 
portyáknak. Ezekről a Ráth Károly által közzétett és a Filep 
Antal által felhasznált 1642. évi un. megyei sérelmi jegyző
könyv, illetve a győri katonaság elleni panaszok bőségesen 
tájékoztatnak /12/. A veszély mértéke, a terület jellege így 
azután már önmagában meghatározta, hogy e három helyen rendelte
tés szerint egymástól bizonyos fokig eltérő kertek jöttek létre.

A város palánkja előtti területen fekvő kertre az első emlí
tést 1550-ben találjuk, amikor Jó Balázs győri lakost a katonák 
a kertjében megverték és szénáját onnan elvitték /13/. 1551-ben 
kifejezetten allodiális kertet említenek a sáncok előtt, ahon
nan Búza Benedek végvári katona egy disznót rabolt el Gyulai 
Ferenc kanonok tulajdonából /14/.

1590 májusában Gregoróczy Vince főkapitányhelyettes nagy 
juhnyáját, amely a kertek között szokott legelni, a polgárok 
földjeire hajtatta, pásztorai pedig éjjel a kertekben loptak 
panaszolta a győri káptalan. Ugyanitt jegyzik meg, hogy a pol
gároktól elfoglalt 50 hold szántóföld után a tizedet nem fize
ti, a termést pedig a városkapu előtti csűrbe gyűjteti. Egy hó
nappal később Gregoróczy a káptalani ispán kertjéből a dézsma- 
búza egy részét elhozatta. Thobias Groff harmincados ellen azt 
panaszolták, hogy a polgároknak a városi földekről összehordott 
termését a szérűskertekből erőszakkal elvitette. És végül még 
egy hasonló panasz: 1592 táján a gróf Hardegg főkapitánnyal 
szemben megfogalmazott sérelmek között olvashatjuk, hogy a pol
gároknak a saját földjein termett vagy pénzen vásárolt búzáját, 
melyet a városkapu előtt tárolnak, nem engedi a városba vinni, 
hanem saját búzáját adja e.1 nekik /15/.

Hasonló adatokat ismerünk a XVI. század második feléből, a 
győri püspök tulajdonát képező Szigetből. A Rábca és a Duna kö
zött fekvő területen az 1550-es évek végétől a várépítkezéshez 
szükséges téglaégetés folyt. Ám a védett helyen hamarosan meg
telepedett és házat épített néhány ember, majd pedig a győri 
polgárok kerteket kezdtek kialakítani. 1564-ben a király arra 
utasította Salm főkapitányt, hogy a téglaégetés zavartalansága 
érdekében bontássá le a kerítéseket és temettesse be az árko
kat /16/. 1592-ben, a püspöki urbárium szerint, 67 jobbágy la
kott Szigetben, de közülük többen csak allodiális kertekben 
éltek, telekbelsőséggel sem rendelkeztek /17/. Rajtuk kívül a 
német katonák és tisztek is előszeretettel szereztek itt ker
tet. 1599-ben Thürring volt gyalogoskapitány itteni kertjét ér
tékesítették végrendeletének végrehajtói. A kert jellegét a- 
zonban nem említették /18/.

Végül egy korábban ismeretlen helyszín rajz ábrázolásáról meg
ismerhetjük az újvárosi kertek helyét is, a külváros nyugati

163



kerítésen kívül. A győri vár 1594-es ostromáról készült rajzon 
e területen három, részben fával ill. szőlővel jelzett kertáb
rázolás látható /19/.

Összegezve a XVI. századi adatokat megállapíthatjuk, hogy az 
ismert forrásokban korábban nem azonosítható "kert" fogalom buk
kan fel a század közepétől, szérüskert, allodiális kert elneve
zéssel. Rendeltetése szerint takarmányt, gabonát tároltak itt, 
állatokat neveltek. Eredetét tekintve legfeljebb találgatásokba 
bocsátkozhatunk. Ezek között talán a legkézenfekvőbb az, hogy 
ilyen szérüskertek, allodiális kertek már korábban is léteztek, 
ámde a fallal nem kerített város tágas térségein, az "előváro
sokban" /Szent Domokos, Szent Benedek utcák, Kertesszer, Király
földe oppidum/ különösebb gondot létrehozásuk, létük nem oko
zott. így azután a forrásokban sem szerepeltek. Kialakulhattak 
viszont az új helyzetben, a szükség kényszerítő ereje alatt is, 
miként ez Szigetben bizonyára így történt, egy-egy darab föld
terület bekerítésével. A tény az, hogy számuk a XVI. században 
fokozatosan, a XVII. században mind gyorsabban nőtt, típusuk ú- 
jabb változatokkal gyarapodott /20/.

Területileg meghatározóvá lettek a város déli kapuja előtt 
elhelyezkedő kertek. Ebben döntő szerepet játszott, hogy 1566, 
Szigetvár eleste után Győr lett a nyugat felé irányuló marha
kereskedelem egyik jelentős állomása. Az itteni hatéves vásárra 
és az 1582-től létező heti marhapiacra ezrével hajtották fel 
az Alföldről és a Dél-Dunántúlról a szarvasmarhát. Az állatok 
számára nemcsak legelő kellett, hanem az esetleg visszamaradt, 
eladatlan állatokat is el kellett néhány napra, helyezni, zárt 
helyen, ahol mellettük gazdáik, hajtőik is megtelepedhettek /21/ 
Ezek a kertek a Fehérvári-/vagy másként Sokorói-Pusztai-/kapu 
előtt fekvő vásártéren túl a vár egész előterét behálózták és 
messze dél-délkelet felé elhúzódtak, egészen az egykori temető
ig /a mai gaboriavásártéri lakótelep/ /22/. A vármegye 1628-ban 
a kertek között fekvő utak javításáról hozott határozatot és 
arra a hódoltsági falvak lakóit kötelezte /23/. Az utak rend- 
bentartása az egymáshoz közel fekvő kertek között a közlekedés 
alapvető feltétele volt, hiszen a kerítések, árkok miatt lehe
tetlen lett volna a területen áthaladni . 1647-ben Görgei Já
nos, a pannonhalmi főapát tiszttartója arról panaszkodott a 
vármegye előtt, hogy a főapátéval szomszédos kert tulajdonosa, 
Török János sem a kertet, sem az utakat nem gondozza /24/.

1613-ban Kocsis Nagy Balázs azzal vádolta Pálfy Jánost a 
városi törvényszék előtt, hogy éjnek idején "az Rába mellett, 
az hol aztagokat zoktak rakni, Sokoroi kapu előtt" őt megtámad
ta /25/. Hasonló végrendeleti adatot idéz Villányi Szaniszló 
1625-ből: "Vagyon az Sokoró kapu előtt egy kis kertem, az kik
ben nyári és téli takarmányom gyűjtetem, az benne való szénámat 
etesse meg a feleségem az marhával /26/.

Miként a már idézett XVI. századi adatokból és az un. 
sérelmi jegyzőkönyvből kiderül, a kertek folyamatos állattartás 
színhelyéül szolgáltak. A sérelmi jegyzőkönyv szerint 1626-ban 
Virgilius Beccaria, 1638-ban Pálfi Pál, 1640-ben Török Farkas 
győri lakosok állatait hajtották el a török portyázók a Soko- 
rói-kapu előtti kertekből /27/. Más források is megerősítik e- 
zeket az ismereteket. 1630-ban Horvát György és Lángi Nagy Pé-
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ter pereskedtek az egymásnak okozott károk miatt. Megállapodtak 
ugyanis, hogy marháikat a győri mezőn közösen őrzik. Horvát a 
rideg barmokat, Lángi Nagy a fejős teheneket. Ámde utóbbi a ma
ga teheneit a kertjében tartotta, a többit pedig hagyta elbi- 
tangolni, vetésbe menni. Horváttól a mezőn ugyanakkor elveszett 
két rideg marha /28/. 1633-ban Holzapfel Márk polgár, mészáros- 
mester két kertjéről végrendelkezett, közülük a nagyobbikban 
juhai állottak /29/. 1643-ban kér német mészáros perelt egy pol
gárt, aki marháikat előbb befogadta a kertjébe, majd kiűzte on
nan és ezzel elősegítette elbitangolásukat /30/.

Szép számmal ismerünk adatokat szérüskertekről és természe
tesen -- közelebbi megjelölés nélkül -- "általában" kertekről is. 
1634-ben Tolnai János deák, tekintélyes kereskedő ingatlanai 
között egy szénás-szalmás kertet említett a pusztán /31/. 1638- 
ban Szombat Szabó György nemespolgár a Sokorói-kapu.val szemben 
12 tallérért vásárolt egy allodiális kertet a káptalantól Tor
kos Péter és Torkos János, ill. Egerszegi Szabó György kertjei 
között. Ugyanezen évben Wrachwyth Farkas kanonok hagyatékából 
18 ezüst tallérért még egy kertet vett Frajstetter György és 
Szombat Szabó András kertjei között /32/. 1641-ben Opicz János 
polgár és kereskedő a Sokorói-kapu előtt fekvő szénáskertjét 
hagyta a bátyjára /33/. 1644-ben a végrendelekező Sándor Kata 
nemesasszony két kertje közül a pusztai kert árával még adósnak 
mondta magát /34/. 1646-ban Szentgáli Szabó Lőrinc szabómester, 
1657-ben Kosich Mészáros György végrendeletében szerepelt a 
kert /35/.

Fentebb már említettük, hogy a XVI. században a káptalannak, 
mint Győr földesurának is volt kertje a városfalakon kívül. An
nál is inkább szükség volt rá, mert a káptalan tagjainak köz
vetlen szükségletére beszállított terményeket, állatokat itt 
tárolhatták, őrizhették. 1673-ban a káptalannak járó bárányti
zed ügyében tartottak tanúkihallgatásokat. Horvát András újvá
rosi lakos, a káptalani dékán-kanonok szolgája elmondta, hogy 
a tizedbe adott bárányokat a káptalannak a Sokorói-kapu előtt 
fekvő kertjébe hajtották. Innen hosszú rudakkal lezárt kocsi
ban vitték az állatokat alkalmanként a városba /36/.

Említettük a pannonhalmi főapát kertjét is. Erről 1637-ből 
bővebb ismereteket kapunk, amikor Csanaky Balázs tiszttartó 
ellen folytattak vizsgálatot. A tanúk közül Oppaka György ne
mespolgár, a főkapitány magyar titkára vallotta, hogy látta, 
amikor Csanaky kertjébe fát hordtak a jobbágyok. Szalai Már
ton polgár szerint: "Az kertben hallom, hogi faiat, szenaiat o- 
da takarta." Különösen érdekes azonban Babochay Lőrinc vallo
mása: "Az szénát melj az kamaras urakat ilette volna, az maga 
kertiben takartata, az ur jobagi hortak az urak zamara, ü ke
reskedő embörök samara, az kik kertiben soktak szallani, azok
nak pénzért eladta vásárok es sokadalmakor" /37/.

Itt már nem egyszerűen szérűskertről vagy allodiális kertről 
van szó, hanem a vásárok, sokadalmak egyik fontos kiegészítő 
színhelyéről, ahová a kereskedők állataikat is behajtották, a- 
hol éjszakáztak és alkalmanként üzleteket is kötöttek. 1638-ban 
bizonyos tolnai, hódoltsági emberek "török árukat" hozta Győr-
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be néhány szerkérrel s ezeket Horvát Pál egykori városbíró kert
jében lerakva árulták. A városbíró ezért négy vég posztót el- 
koboztatott tőlük, mert a kereskedést a városnak nem jelentet
ték /38/. 1641-ben Zirci Ferenc banai jobbágy Kracz István 
kecskemé+i lakost perelte a város tanácsa előtt. Zirci az egyik 
szombati piacra több állatot hajtott fel a szentiváni mezőről. 
Ámde Zirci és Kracz között egy tehén miatt vita keletkezett, 
mire az állatot behajtották Török Farkas kertjében és a piacot 
felügyelő városi esküdt ott hallgatta meg a tanúkat. Időközben 
beesteledett és így Zirci a kertben éjszakázott, ahonnan a tö
rökök éjjel elhurcolták. Nagy fáradsággal és tetemes költséggel 
szabadult. Bajai miatt Kráczot okolta, mondván, ha nincs a hosz- 
szadalmas vita, akkor nem maradt volna kertben /39/.

A kertekben folytatott állattartás, a kereskedők /főként az 
alföldi, hódoltsági emberek, akiket nem engedtek be a városba/ 
kertekben való megszállása magyarázza, hogy tavasztól késő ő- 
szig mindig tartózkodtak ott emberek, akik a törökök számára a 
várőrség orra előtt is szabad prédát jelentettek. 1620-tól is
mert adatok szerint százszámra hurcolták el az embereket és ál
latokat innen. Védelmet valójában a végvári katonaság jelenléte 
is csak nagyobb török csapat felbukkanása esetén, nappal jelen
tett. A kisebb portyák ellen, mégha a tarisznya vári vagy vilá
gosvári megfigyelőpontokról jelezték is felbukkanásukat, a vég
váriak nem vállalkoztak "kiszáguldásra". A sövényekkel, árkok
kal teletűzdelt területen a lovasok igencsak nehezen mozog
hattak volna. Éjjelente természetesen a várkapu felnyitására 
sem volt lehetőség. A hetipiacok, vásárok, nagyobb mezőgazdasá
gi munkák alkalmával a városi polgárság saját őrsége teljesí
tett fegyveres szolgálatot a vásártéren, de fegyvert viselt 
sok kereskedő, illetve szolga is.

A Sokorói-kapu előtti térségen, pontosabban: kicsit távolabb 
azonban nemcsak szérűskertek feküdtek, hanem hagyományos, va
lószínűen veteményeskertek is /40/. Erre utalnak azok az a- 
datok, amelyek szántóföldenként bevetett, de bekerített, kertnek 
nevezett területekről szólnak. 1627-ben Szilágyi János özve
gye panaszolta testvérét Szeghy Mihályt és Böröczk Gáspárt, mert 
egy darab szántóföldet elfoglaltak tőle, sövényei kerítették és 
bevetették /41/. 1631-ben két kertészt hurcoltak el a törökök
éppen az itteni kertekből, tehát a terület jellegéhez nem fér
het kétség /42/. 1645-ben Egry Márton a Sokorói-kapu előtt két
kertről és "kerthely" szántóföldekről végrendelkezett. Utóbbiak 
bizonyára nem szérűskertet jelentettek /43/. 1681-ben Szakmáry 
Szabd Ferenc, ugyanott, bevetett kertföldet testált /44/. 1697- 
ben Alapy Gergely gyermekei a Sokorói- /Fehérvári-/ kapu előtt 
egy darab szántóföldet /"vulgo kertthel"/ adtak el, két másik 
hasonló földdarab szomszédságában /"terrae pro hortis aptae"/ 
/45/. Kizárólag feltevés, de elképzelhető, hogy ezeket a 
"kerthely" elnevezésű földeket a már említett hajdani Kertes- 
szer nevű "előváros" határával véljük azonosnak./Miként az egy
kori Királyfölde mezőváros puszta határát is ezen a néven em
lítették 1592-ben/. Makkai László írja Debrecen agrártörténe
téről szóló tanulmányában, hogy a város körüli "ólas kertek" 
mellett a jól trágyázott föld igencsak alkalmas volt a külön
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böző növények termelésére. Ez itt sem lehetett másként /46/.
Folyamatosan használták a XVII. században a szigeti kerte

ket. Itt változatlanul találunk allodiális kertet éppúgy, mint 
veteményes- vagy gyümölcsöskertet. l$02-ben Michael Ozenpaur né
met katona kérte vissza a főkapitánytól már korábban is használt 
szigeti kertjét, amelyet 200 tallér értékűnek mondott. 1605-ben 
Erasmus Eytzing báró adta el belvárosi házát és szigeti kertjét 
/47/. 1629-ben id. Torkos Péter végrendeletében szerepel egy
szigeti kert, melyről azt mondja, hogy kizárólag az ő tulajdona 
és öccse állatai csak az ő engedélyével állhatták ott. Ez tehát 
majorsági kert volt, miként az is, amely Bajusz Mihály nemespol
gár, szolgabíró testamentumában szerepel 1640-ben, illetve Far-- 
kas András harmincados, volt alispán végrendeletében 1673-ban 
/48/. Amikor 1669-ben tanúvallomásokat szedtek Sziget tulajdon
jogáról, Jagasich Péter veszprémi főkapitány, korábban győri 
lovashadnagy, vármegyei alispán úgy vallott, hogy az ottani 
szigeti majoroskertek után ő maga is cenzust fizet, mint mások 
/49/.

Két esetben a gyümölcsöskert is azonosítható. 1629-ben ilyen
ről hagyatkozott Olasz /Kátz/ János. 1643-ban Zok Péter azért 
perelte Bolla Istvánt, mert a szolgáját Bolla elfogatta és emi
att a szigeti kertben a gyümölcs, szőlő és vetemény őrzésére kü
lön embert kellett fogadnia, de a kertben így is kárt tettek 
/50/.

Nem egy alkalommal találkozunk olyan polgárokkal, akiknek a 
Sokorói-kapu előtt éppúgy volt kertjük, mint Szigetben. így volt 
Borbély Kristóf /1631/, Tolnai János deák /1634/, Bajusz Mihály 
/1640/, Opicz János /1641/, Sándor Kata /1644/ esetében /51/. 
Ismét csak lehetőségként említjük: talán különböző jellegűek 
voltak a kertek? Szérűskert - gyümölcsöskert?

És végül: a kertek harmadik területi csoportja Újváros kerí
tésén kívül. 1629-ben és 1632-ben a török innen is rabolt el 
állatokat /52/. 1650-ben Földessy Anna asszony /nemes Semberger 
György, majd Tamássy János felesége/ egy szérűskertje elfogla
lása miatt tiltakozott /53/.1673-ban Esterházy János főkapitány
helyettes Gáborjáni őrkanonoktól az újvárosi gyöpön fekvő kert
jét szerette volna megvenni, a saját "puszta" kertje mellett 
/54/. Egy XVIII. századra átmutató adat szerint 1706-ban Finta 
Mihály kovács az újvárosi majorok között fekvő puszta helyéről, 
1707-ben Bogdán Gergely két újvárosi majorhelyéről rendelkezett 
/55/.

Ezek tehát a Győr falai előtt délkeleti, déli és nyugati i- 
rányban elhelyezkedő szérűs-, majoros-, veteményes-, gyümölcsös- 
kertek. Földrajzi kontinuitásuk a XVI. század közepétől nyomon 
követhető. És miként erre már Filep Antal felhívta a figyelmet, 
továbbélésük a XVIII., sőt a XIX. században is bizonyítható. 
1739-ben Mecséry Dániel alispán utasítására adatokat gyűjtöt
tek a győri vásárbíró működésére, a városi helypénz beszedésé
nek gyakorlatára. A kérdések között szerepelt az is, hogy a 
Pusztai-kapu előtt a majorokban a sertésektől és más marháktól 
szedett-e helypénzt a vásárbíró. Csapó György /75 éves/ újvá
rosi lakos szerint a majorokban nem a vásárbíró, hanem a vicehad
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nagy vagy a fertálymester szedte a pénzt a vidékiektől. Balogh 
István /59 éves/ vallotta, miszerint a majorokban csak annak 
a majorgazdának fizettek, ahová a sertéseket hajtották és 
akivel megalkudtak az éjszakai hálásról /56/.

Noha a források rendkívül hiányosak, bizonyos következte
tések a kertek tulajdonjogára, tulajdonformájára is levonhatók. 
A már említett néhány adásvételi ügy azt mutatja, hogy a kertek 
általában szabadon, a városi házaktól teljesen függetlenül cse
réltek gazdát. Elvben az újvárosi és pusztai kertek, minként a 
város is, a káptalan földesúri hatalma alá tartoztak. Nincs tu
domásunk arról, hogy e kertek után a káptalannak azonban cen
zust vagy természetbeni adót fizettek volna /57/. Ezzel szemben 
Szigetben a püspök rendszeresen beszedte az adót. A káptalani 
földesúri joghatóságra azonban valami mégis utal. Ez pedig egy 
1638-as adásvételi ügy, amikor Grebechy Gáspár volt megyei al
ispán kertjét, melyet a káptalan fiúörökös hiányában elfoglalt, 
újból értékesítettek /58/.

A város körüli allodiális kertekről, szérűskertekről ki
alakított kép hátterébe tartozik, hogy a városi polgárság egy 
része állatait távolabbi falvakban neveltette, tartotta, vagy 
kereskedelmi célokra a környékbeli legelőkön járatta /59/. Kor- 
ponai Miklós polgárnak Bodó György polgártársával közösen volt 
egy majorháza Újfaluban . /1632/ Farkas András harmincados, 
volt alispán Mezőőrsön nemes Pap Lukácsnál juhokat, ökröket, 
szarvasmarhákat neveltetett /1673/. Sándor Kata Barmazon tar
tott teheneket /1644/ /60/. Torkos András tőzsér, Kalmár Simon 
és mások gulyái a hajdani Félegyháza /a mai Kismegyer tájékán/ 
határában legeltek. A város polgárai bérelték a szentvidi és 
ikrény't pusztákat, Tarisznyavár környékét, Szentiván határát, 
ahol az alföldi marhát füveltették a hosszú út után eladás e- 
lőtt. Gazdag juhnyájak, gulyák legeltek távolabb Mezőőrs, Pér, 
a szomszédos Komárom megyei puszták /Neszkenye, Tares, Szolga- 
győr, Vasdinnye, Tárkány/ vidékén. A XVII. század végi határ
járások baromélő földeket, itatókat említenek rendre ezen a tá
jon. A legfontosabb tanúk a gulyások, juhászok, pásztorok /61/. 
Ez azonban már messze túlterjedt Győr határán.

Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhe
tett meg. A dolgozat a konferencia után érkezett be.
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/45/ Uo. Felvallási jkv. 15. köt. 363. fol. -- a falakon belül 

fekvő ház mellett egy veteményeskertet is eladtak.
/46/ Makkai L.: i.h. 37. old.
/47/ Magyar Országos Levéltár, P. 1291. A zólyomi Esterházy cs. 

Levéltára III. o. 10., OStA Kriegsarchiv, Hofkriegsratakten 
1602. März 5.

/48/ Torkos: GyL: GyKHL Liber testamentorum 2. köt 24. fol., 
Bajusz: uo. 2. köt 115. föl.; Farkas: uo. Felvallási jkv.
13. köt. 165. föl.
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/49/ Győri Püspöki Levéltár. Capsa C fasc. 4. No. 10.
/50/ Olasz/Kácz/ János: GyL: GyKHL Okmánytár fasc. 286. No. 

28830. Zok Péter pere GyL: Győr város levéltára. Tanácsko
zási és törvénykezési jkv. 8. köt. 278. föl.

/51/ A végrendeletek a már korábban hivatkozott jegyzeteknél.
/52/ Ráth K. i.h. 114-115. old.
/53/ GyL: GyKHL Okmánytár Lad. 27. fasc. N. N. 611.
/54/ Magyar Országos Levéltár. P. 1291. A zólyomi Esterházy csa

lád Levéltára III.o. 10.
/55/ GyL: GyKHL Liber testamentorum 3. köt. 309-310. fol. és 

314-315. fol.
/56/ GyL: Győr város levéltára. A város magánokiratai 753.sz.
/57/ A városi polgárság a házai, telkei után censust fejenként 

nem fizetett. A káptalani számadáskönyvekben nincsen nyo
ma, hogy a kertek után külön censust szedtek volna.

/58/ GyL: GyKHL Felvallási jkv. 3. köt. 258. föl.
/59/ V. ö. az alföldi mezővárosok pusztagazdálkodására Búza Já

nos: "Pusztán hagyott" puszták a XVII. század második fe
lében /Adalékok Kecskemét és Nagykőrös pusztabérleteinek 
történetéhez/ in: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 
70. születésnapjára /Bp. 1980/ 59-74. old.

/60/ Lásd a már hivatkozott végrendeleteket.
/61/ Erről ld. Gecsényi Die Rolle... c. tanulmányát.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

ODOR IMRE
Kurialisták a török hódoltság utáni Baranyában

Baranya megyének a középkorban számottevő kisnemessége volt.
A Pécs elestét megelőző esztendőben, 1542-ben készült összeírás 
tanúsága szerint 664 egytelkes nemes családfő élt a megye 61 
községében /1/.

A török uralom és a felszabadító háború következményeként a 
kurialisták zöme /akárcsak falvaik jó része/ elpusztult, illet
ve elmenekült. Egy kis töredék maradt csak a helyén, de pénz és 
bizonyíték híján ők sem tudtak az Újszerzeményi Bizottság /Neo- 
acquistica Comissio/ előtt megjelenni, s fokozatosan jobbágy- 
sorba kényszerültek. Ritka kivételként néhányan tudták csak a 
kívánt okmányokat felmutatni, és még kevesebben voltak a vált- 
ságpénzt kifizetők /2/.

Az új adományok a megye arculatát alapvetően megváltoztatták, 
a jelentékeny kis- és középbirtokosságból szinte hirmondó sem 
maradt, a nagybirtok az egész Dunántúlon egyedülállóan nyomasz
tó fölénybe került, s arányát a feudalizmus korának végéig ő- 
rizte /3/.

Akadtak azonban nemesi falvak és családok, akik vállalták az 
egyenlőtlen küzdelmet és sorompóba szálltak ősi jussuk megszer
zéséért. A legismertebb, sikerrel megvívott harc Szabadszentki
rály, a leghosszabb, több mint 70 éves -- hiábavaló -- küzdelem 
Bicsérd lakosainak nevéhez* fűződik /4/. Dinnyeberki, Nagyváty 
/a nemesi lakosság kontinuitása csupán e két helységben mutat
ható ki/, valamint Mágocs, Kishajmás és Karácodfa egyes család
jai váltakozó szerencsével harcoltak nemesi jogaik elismerte
téséért .

Dolgozatunk -- Szabadszentkirály példáján -- e hosszú, ádáz 
és változatos küzdelem felelevenítésére, rekonstruálására vál
lalkozik .

Szabadszentkirály lakói nemességüket -- hagyományuk sze
rint -- /5/ Zsigmorid királytól nyerték, melynek bizonyítékát 
ugyan sohasem tudták felmutatni, de e hit alapul szolgált ar
ra, hogy a zűrzavaros török időkben megtegyék az első lépéseket 
a privilégium megszerzéséért.

A helység neve templomának védőszentjével hozható összefüg
gésbe: egy 1326-os oklevélben bukkan fel először /6/. Az 1335. 
évi pápai adóív, mint önálló, pappal bíró egyházat említi te
lepülésünket /7/. lanúsága szerint adót /30 báni dénárt/ fizet, 
és nincs adatunk arra, hogy "Zenthkyral" /8/ népessége ezidő- 
tájt vagy később -- például Zsigmondtól -- bármely privilégi-
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uinot kapott volna. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy 
az egytelkes nemesek lakta helységek két évszázaddal későbbi 
sorában nem szerepel /9/. Az viszont valószínűsíthető, hogy la
kói a pécsi püspök predialistáiként -- a környékbeliek tanú- 
vallomása ezt /10/ sejteti -- megkülönböztetett helyzetbe ke
rültek.

A török természetesen megadóztatta őket. A 1540-1564 közötti 
években a királynak, illetve a pécsi klérusnak is, csökkenő 
számú /18-8/ jobbágytelek után adót fizettek /11/. A kétfelé a- 
dózás rendkívüli terhének levetésére a körülmények sajátos le
hetőséget kínáltak, melynek felismerése és megragadása nézetünk 
szerint a privilégium megszerzésének első jelentős állomása 
volt.

1557-ben a pécsi káptalan megszűnt birtokjogát Nádasdy Ta
más nádor Pellérdi Ádám deákra ruházza át /12/; a megyei nemes
ség /főként a szentkirályiak és környékiek/ tiltakozása /13/ 
következtében a birtokbeiktatás elmarad. Szentkirály immár csak 
török földesurának adózik /14/, annál is inkább, mivel Sziget
vár eleste /1566/ az utolsó nyomait is megszünteti a magyar 
állam szuverenitásának Baranya felett.

Kihasználva saját megyéjük "közigazgatási szünetét", a 
szentkirályiak a szomszédos Somogy és Zala vármegyékhez fordul
tak nemességük elismertetéséért. Az említett megyék által 
1630-ban végzett vizsgálat tanúvallomásai alapján 1632-ben Sü
megen kihirdették Szentkirály lakóinak nemességét, s ezt írás
ban is megerősítették /15/.

Furcsa módon Zrínyi Miklós 1664. évi hadjárata is hozzájá
rult hőn áhított céljuk megvalósulásához. Zrínyi és hadai a si
keres eszéki hadművelet után Dárdától Szigetvárig minden tele
pülést felperzseltek /16/, s Zsigmond király állítólagos okle
vele is "a tűz martalékává lett".

Erre, a már említett tanúvallomásokra és a sümegi bizonyság- 
levélre hivatkozva kérték az uralkodótól kiváltságuk megerősí
tését. Törekvésüket talán nem is remélt siker koronázta: I. Li- 
pót új adomány levelében rögzítette a szentkirályiak kollektív 
nemességét, 1681-ben /17/.

A privilégiumlevelet Zala és Somogy vármegyék 1682-ben hir
dették ki, míg Baranyában erre csak jóval a török kiűzése után 
1697-ben került sor /18/. A bizonyságlevél kiadása újabb öt 
esztendeig tartott és csak a nádor narancsára lezajló vizsgá
lat /19/ eredményeként, 1702 augusztusában kapták meg az oly
annyira óhajtott, vármegyei pecséttel ellátott okmányt /20/. Ek
korra azonban már ez sem volt elegendő. A szentkirályiaknak sze 
mélyenként igazolniuk kellett, hogy valóban a nemesi oklevél el 
nyerőitől származnak. Ehhez pedig ugyancsak hosszú idő kellett, 
különösen akkor, ha a nagybirtokosok érdeke is úgy kívánta.

Közben, míg helyzete jogilag nem tisztázódott Szentkirály 
a Haditanács, illetve az Udvari Kamara kezén volt, Vecchi gróf, 
Szigetvár parancsnoka, nemkülönben a nagyprépost /Skerlecz Mik
lós/ jobbágyi szolgáltatásokra akarta szorítani lakóit /21/. 
Ez utóbbi ugyan a szentkirályiak tiltakozására közbelépő püs
pök figyelmeztetésére időlegesen letett szándékáról, Vecchi a- 
zonban még jóidéig zaklatta a községet /22/, annak ellenére,
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hogy az Udvari Kamara Szentkirály privilégiumának tiszteletben- 
tartásárál /1700/ /23/, nem sokkal később pedig tized- és ki
lencedmentességéről külön igazoló levelet adott ki /1702/ /24/.

A nagybirtokok kialakulása gyökeresen megváltoztatta az ad
dig joggal bizakodó és nem csekély eredményt magáénak vallható 
település helyzetét. A szeszélyes uralkodói kegy Szentkirályt 
kétfelé is eladományozta. A Breuner-család Szentlőrinc-környéki 
falvainak sorában csakúgy szerepelt, mint a pécsi klérus részé
re 1703-ban kiadott adománylevélben /25/.

A szorongatott szentkirályiak belátták, hogy két, ráadásul 
hatalmas és befolyásos ellenféllel nem boldogulhatnak. Egyez
séget kötöttek tehát a káptalannal, annak védelmi ígérete fejé
ben. Ök viszont megfogadták, hogy más jobbágyok módjára /ins
tar colonorum aliorum/ mindenből tizedet adnak és hűséggel szol
gálják urukat. Azt viszont kikötötték, hogyha nemességüket be 
tudják bizonyítani, e szerződés érvényét veszti, s káptalannak 
többé semmivel sem tartozva, szabaddá válnak /26/.

A szerződés a kényszerítő körülmények folytán jött létre, de 
kitétele egyértelműen bizonyítja, hogy taktikai engedményről 
van csupán szó, s a község lakói nem hajlandók megállni a meg
kezdett úton. Erre sarkallta őket az új püspök /Nesselrode/ /27/ 
erélyesség leplébe burkolt erőszakossága is.

A szabadság reményét ismét egy háborús, zűrzavaros időszak, 
a Rákóczi-szabadságharc csillantotta meg számukra. Az 1704. 
évi "rácdúlás" ugyan a falut sem kímélte /10 ház porrá égett,
4 embert megöltek és a jószágot elhajtották/ /28/, de két év
vel később már a simontornyai főkapitány oltalomlevele védte ő- 
ket /29/. Rákóczi tábornagya /Esterházy Antal gróf/ teljhatalmú 
megbízottjának feddő levele 1708-ból arról árulkodik, hogy a 
szentkirályiak az erőviszonyok mérlegelése és jól felfogott ér
dekük alapján "...a Szigeten és Pécsen tartózkodó német kato
nákat igen iparkodnak kiszolgálni, kevésbé a Simontornyán lévő 
magyarokat" /30/. Nem is marad el a retorzió. Az alig egy hó
nappal későbbi szolgabírói jelentés már arról tudósít, hogy’ a 
simontornyai kurucok a falu elhajtott barmait nem hajlandók 
visszaszolgáltatni /31/.

A veszteséget azonban hamarosan nem is akármilyen kárpótlás 
követi: a Dunai Kamarai Adminisztráció elismeri nemességüket, 
melyet Esterházy tábornagy felhatalmazottja is akceptál, és 
ígéretet tesz a privilégiumok tiszteletbentartására /32/.

A szabadság azonban ismét tiszavirágéletűnek bizonyul. A bé
két követően, a klérus hatalmának megszilárdulásával újra kez
dődnek az alávetettség keservei, s a Nesselrode hatalmaskodó 
uradalmi tisztjeivel többször is szembeszegülő faluból többen 
belülről is megismerik a püspök börtönét /33/.

A "nyakas szentkirályiak" nem törődtek bele sorsukba. 1715- 
ben a kancelláriánál emeltek panaszt a klérus ellen és egyút
tal kérték nemesi jogaik visszaállítását. A kancellária kér
vényük kivizsgálására a vármegyét utasította. A nagyprépost 
/Kazó István/ azonban a káptalan nevében tiltakozott az ellen, 
hogy a megye foglalkozzék az általa úriszékinek minősített 
panasszal, mondván: "...az úriszéken igazságot fognak nyerni." 
/E felől az igazság felől persze az egykoriaknak sem volt két
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sége/. A káptalan földesuraságát illetően kifejtette, hogy bir
tokait elégséges vita után /per sufficientem edoctionem/ nyer
te adományul I. Lipóttól, és a szentkirályiak meg sem kísérel
ték nemességüket bizonyítani. A faluban már régebben is predia- 
listák laktak, bár a népesség teljesen kicserélődött /34/.

A prépost jogi érvelése természetszerűleg tendenciózus. A 
lakosság korábbi társadalmi helyzetére vonatkozó utalása ugyan
akkor megerősíti hipotézisünket a predial istákról, s akarat
lanul is támpontot szolgáltat a kiváltságosok Szentkirályon jól 
tetten érhető átrétegződéséről. A káptalan akciója mindenesetre 
további évekkel elnyújtja a már több, mint két évtizede tartó 
küzdelmet.

A korábbi próbálkozások kudarcaiból okulva, 1720-ban Szent
király magához az uralkodóhoz fordul oltalomért, s nem kell 
csalódnia. III. Károly protekcionális levelével /35/ megerő
síti a "lipóti privilégiumot", és utasítja a megyét, hogy a 
szentkirályi nemeseket minden erőszaktól védelmezze meg. Ba
ranya az uralkodó állásfoglalását tudomásul véve, 1721. janu
ár 14-én Pécsett kihirdette és elismerte nemességüket /36/, de 
egyúttal kötelezte őket, hogy leszármazásukat igazolják. /Ad
dig ugyanis a szentkirályiakat mindig együttesen, nevek nélkül 
említik privilégium- és bizonyságlevelekben egyaránt/. A vizs
gálat eredményeképpen 15 család, 31 háznépe igazolta nemesi 
jogait /37/. A személyes szabadság kivívásáért indított harc 
diadallal ért véget. A falu a háziadóösszeírások tanúsága sze
rint 1715-től viseli a megkülönöböztetett helyzetére egyértel
műen utaló "szabad" előnevet.

Baranyában a nemesség első országos összeírásáig, 1754-ig e- 
gyetlen település, Szabadszentkirály 59 kurialistájának és 
a megyében szétszórtan élő, mintegy 35 armalistának sikerült 
keservesen hosszú küzdelemben elkerülnie a jobbágysorba süllye
dést. A középkorban nemesek sokasága által lakott megyében a 
török hódoltság után a nemesek száma és aránya rendkívüli mér
tékben csökkent. Arányuk nem haladta meg a lakosság 1 %-át. 
/Jellemző, hogy a Dunántúlon csak a kis Esztergom vármegyében 
élt kevesebb nemes/.

Jegyzetek

/1/ Baán Kálmán: Baranya vármegye egytelkes nemeseinek 1542. 
évi összeírása.=Magyar Családtörténeti Szemle, 1936. 6-7. 
f. 14-17.p. és 8-9. f. 13-18.p.

/2/ Mezősi Károly: A fegyverjog /ius armorum/ megváltása a tö
röktől visszafoglalt területen = Századok, 1942. 2. 179-
195. p.

/3/ Ruzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a 
nagybirtokkal /1711-1848/. Bp. 1964. 13-14.p. - A szerző 
számítása szerint a nagybirtokosok 1724-ben a megye fal
vainak 94, 1848-ban 85 %-át tartották kezükben.
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/4/ A bicsérdiek küzdelmének főbb mozzanatait összegzi Ruzsás:
i.m. 24-27.p .

/5/ A lakosság körében még ma is -- több változatban -- élő 
történet szerint Zsigmond király üldözői elől menekülvén a 
szentkirályi határban, a Sitfő patakban mosó asszonyok 
teknőie alatt talált menedéket. Az uralkodói hála a falu 
nemessé tételében jutott kifejezésre; a sajátosan női nevet 
viselő famíliák /Éva, Kata/ a bátor,leleményes asszonyok 
emlékét őrzik. -- A szájhagyomány torzulására, illetve a 
történelmi tények figyelmen kívül hagyására is példát szol
gáltat az a zsurnaliszta, aki az említett nemesítést Zsig- 
mond siklósi fogságából történő kiszabadításával hozta ösz- 
szefüggésbe. ld. Eszterhai Katalin: Szentkirályi nemesek= 
Népszava, 1987. febr. 20. 4.p.

/6/ Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti föld
rajza. I.Bp. 1963. 388.p.

/7/ Papja: "Barthalomeus de Sancto Rege"l BmL. Községtörténeti 
lexikon cédularendszere. /Szabadszentkirály/.

/8/ Középkorban használatos elnevezés, első- általunk ismert
előfordulása 1353-ból származik, ld. Anjoukori Okmánytár
VI. /szerk: Nagy Imre/. Bp. 1891. 60.p.

/9/ ld. 1. sz. jegyzet
/10/ A későbbiekben említendő nemesi vizsgálatok tanúvallomása

iról van szó.
/11/ V.ö. Horváth J. Gyula-Tímár György: XVI. századi dikális 

konskripciók Baranya megyéről. Baranyai Helytörténetírás 
/szerk. Szita László/. Pécs, 1973. 39-40., 66. és 76.p.
- 1554-ben még 21 háza és ugyanannyi tulajdonosa volt; 
név szerint: Kalmár János, Varga István, János Gergely, 
Sötén Balázs, Beke Máté, Nagy Mátyás, Gelnai Tamás, Tar 
Imre, Hári Máté, Császár János, Miklós György, Szabó Bene
dek, Bíró Sebestyén, Kata Ambrus, Tar József, Demeter Pé
ter, Baksai Máté és Antal, Kovács Zsigmond, Jován Fülöp, 
Bíró Ádám. ld. Bejegyzés a szabadszentkirályi plébánia 
Historia Domus-ában /l.p./, melynek forrása Velics-Kamme- 
rer: Magyarországi török kincstári defterek. III. Bp. 1890 
162-163.p.

/12/ Vida Mária: Elenchus literalium instrumentorum factum ju~ 
rium personalium aeque, ac realium nobilium possessionis 
Szabad Sz. Király inclito comitatui de Baranya adjacente 
cum synoptico eorundem instrumentorum literalium extractu. 
Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából 
13.sz. /1932.nov./ 1-20.p. 2.sz. regeszta /a továbbiakban 
reg.2,3 etc./.

/13/ A protestálók: Beke István szentkirályi, Bozzás nagyvátyi, 
Medvesz Mihály és Késás Ferenc botykai nemesek, ld. az 
átirat kései, megrongálódott másolatát. BmL Szabadszent
király község iratai.

/14/ E megállapításnál a rendszerességet tekintettük mércének.
A valósághoz hozzátartozik, hogy még legalább egy évti
zedig a magyar földesúr/ak/ is több ízben kísérletet tesz
nek az adó behajtására. 1561-ben például Péter Sebestyén 
bíró 28 jobbágytelket és 10 elhagyottat vallott be. A fa-
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lu ekkor 9 porta után fizetett dikát. Id. Brüsztle Jo-' 
sephus: Recensio universi cleri diocesis Quinque-Ecclesi- 
ensis,..IV. /Pécs/ 1880. 618.p. - 1669-ben a helység török 
földesura: Hakira Aly. Koller /Josephus: Historia episcopa
tus Quinqueecclesiensis. Tom. VII. Pest, 1812. 85.p./ műve 
alapján említi Haas Mihály: Baranya földiratai, statisti
cal és történeti tekintetben. Pécs, 1845. 193.p.

/13/ Az 16JU. évi LanúvaiJumások az 17U2-ben lefolytatott neme
si vizsyálat 1715-ben jóváhagyott /Kelt. Pozsony, 1715. 
máj. 31/ átiratában maradtak fenn. Lelőhelye. BmL. Hiteles
helyi levéltár. ZZ. Tab. VI. A dokumentumot magyarra for
dítva közölte Szentkirályi István: A szabadszentkirályiak 
nemessége címmel. A Pécs-Barariyamegyei Múzeum Egyesület Ér
tesítője. 1911/1V. /4. f. 149-151.p. Néhány jellemző rész
let a vallomásokból: "...az Szent királyiak mindenkor ne
mesek voltának és ismert is azokban az...nemes személyek
ben, melyek a mohácsi veszedelemből elszakadtanak. ...ne
mesek voltak, mind elejéiül fogva... de mivelhogy semmi 
gyámoluk, oltalmuk sehonnan nem volt, féltekben adózta- 
nak..." Érdemes megjegyezni, hogy mindehhez a vizsgálatot 
végzők csak annyit fűztek hozzá: "...ha kívántatott volna 
ötven vagy hetven bizonyságokat találhattunk volna, de a 
töröktől vajó félelem miatt nem mertünk tovább késnyi."

/16/ Németh Béla: Baranya Szent Istvántól a jelenkoriy. Baranya 
múltja és jelenje, /szerk. Várady Ferenc/ Pécs, 1897. II. 
473.p.

/17/ Kelt: Sopron, 1681. szeptember 9,- Az eredeti oklevél le
tétként a szabadszentkirályiplébáián található.

/18/ I. Lipót adomány lel veiét az említett megyék közös közgyű
lésén, Sümegen 1682. márc. 2-án, illetve Pécsett 1697. 
szeptember 4-én hirdették ki. Vö. Andretzky József: Bara
nya vármegye nemesei. Pécs, 1909. 87.p.

/19/ Az 1702-es vizsgálat szempontjait is tartalmazza a 15.sz. 
jegyzetben megjelölt forrás. Az érdekesebb vallomások kö
zül három: "... a szentkirályiak Lajos királlyal részt 
vettek a mohácsi csatában és ott elestek." "...ő felségének 
közeli végváraiban levő katonaság megyei adót követelt az 
összes szomszédos községeken, de a szentkirályiaktól soha" 
"...A pécsi püspük és Vecchy gróf várparancsnok is keres
tek rajtuk árendát és robotot,de nem tudtak eredményhez 
jutni."A többi vallomást is közli Szentkirályi: i.m.lSl.p.

/20/ Nemesi bizonyságlevelüket Pécsett állították ki, 1702. aug 
14-én. ld. Andretzky: im. 87.p.

/21/ Ld. Vida: id.m. reg. 6,8,10,15,34.
/22/ A pécsi püspök, Radonay Mátyás Ignác /1687-1703/ levelében 

ekként inti a prépostot:"...ne in negotio Sz.Sz .Kiralien- 
sium fraudiliter agat..." ld. Vida: i.m. reg. 7. - Vecchi 
ellenében maga a nádor, Esterházy Pál gróf is közbenjár az 
uralkodónál, ld. Vida: i.m. reg. 6.

/23/ BmL, Szabadszentkirály község iratai, /Iajstormozatlan/. 
Kelt: Bécs, 1700. március 3.

/24/ A pécsi kamarai prefektorátus bizonyságlevele. Kelt: Pécs, 
1702. június 16. ld. Vida: i.m. reg. 16.
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/25/ Németh: i.m. 568.p.
/26/ A pécsi káptalan levéltárában fellelhető szerződést /KL I.

79:3./ kivonatosan közli Ruzsás: i.m. 23.p.
/27/ Nesselrode Ferenc gróf, pécsi püspök /1703-1732/
/28/ Nagy Lajos: A kurucok és rácok pusztításai Baranya várme

gyében 1704 elején: Baranyai Helytörténetírás, 1985-1986. 
105.p.

/29/ Horváth Ferenc simontornyai főkapitány oltalomlevele. Kelt: 
Simontornya, 1706. jún. 24. ld. Vida: i.m. reg. 18. 

/30/ Prajner Antal levele. Kelt: Simontornya, 1708. júl. 30. 
Uo. reg. 19.

/31/ Madarász János tudósítása. Kelt: Simontornya, 1708. aug.
22. Uo. reg 20.

/32/ Ld. Vida: i.m. reg. 23.
/3 3/ _1712-ben például Zeppenfeldt György püspöki tiszttartó 

Éva Pétert és Kata Andrást ellenszegülésért tömlöcbe zá
ratta. BmL, Kgy. jkv. 1712. 52.p.

/34/ Angyal Pál: Jegyzetek Baranya vármegye jegyzőkönyveiből. 
10.k. 21-23. p. /kézirat/.

/35/ Kelt: Becs, 1720. április 29. -- Eredetijét ugyancsak a
helyi plébánia őrzi.

/36/ Vö. Andretzky: i.m. 87.p.
/37/ A közgyűlés által kirendelt bizottság 1721. február 15-én 

Szentkirályon meg is tartotta a nemesi vizsgálatot. A 16 
folióból álló jegyzőkönyv másolata megtalálható a levél
tárban. A családokat és háznépeket részletezően felsorolja 
Andretzky: i.m. 88-97.p.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KISS Z. GÉZA

A XVIII--XIX. századi ormánsági falukép kronológiai problémái

Az ormánsági település, mint a falai között kialakult civi
lizáció kerete, a természeti viszonyokhoz és a társadalmi-po
litikai feltételekhez való alkalmazkodás terméke. A gazdag nép
tudományi irodalommal rendelkező Ormánságról két falukép is él 
bennünk, s az egyiket egyszerűség kedvéért tapasztalatinak, a 
másikat "ősi"-nek nevezhetjük. Közülük az elsőt még a mai kö
zépgeneráció is eredetiben láthatta, a falu középpontjában ál
ló sugártornyú templomával, tekintélyes méretű parókiájával, 
tarkára festett, cseréptetős, bástyakerítéses, tornácos házai
val, amelyek között még néhány évtizeddel ezelőtt is lehetett 
látni egy-egy öreg talpasházat. Ez a 100-120 esztendős kép /a 
templomokat kivéve, amelyek 150-200 éveseknek tekinthetők/ ak
kor született, amikor igen látványos tünetek kíséretében eleme
ire hullott szét, majd napjainkra már hordozójával együtt meg
semmisült az oltalmazó mocsarak közül kiszabadított, de a mo
dern világ körülményeihez alkalmazkodni nem tudó ősi civilizá
ció .

Az ősi faluképet a maga homogenitásában már a századfordulón 
sem szemlélhették a kutatók, de adatközlőik sem, ezért csak a 
még fellelhető tárgyi maradványokból és az öregek emlékanyagá
ból alkothatták meg annak modelljét.

Mi úgy véljük, hogy a mesterséges szétválasztás ellenére 
a mindenkori falukép a természet, a társadalom és a történe
lem változásai által létrehozott történeti kategória. A válto
zásokat előidéző tényezők megvilágítására elegendő talán, ha 
megemlítjük a Dráva-szabályozással együtt több, mint egy évszá
zadra elhúzódott vízrendezéseket, a feudális-kori uradalmi dön
téseket, a nyomukban járó demográfiai változásokat, a nehezen 
újuló termelési szokásokat, az úrbéri rendet bevezető, majd egy 
évszázad múlva felszámoló törvényes rendelkezéseket stb.

A faluképet egymás munkájára építő nemzedékek formálták, de 
homogenitásról legfeljebb csak a XVIII.század utolsó évtizedei
ig beszélhetünk. Elfogadva és tisztelve azokat az eredményeket, 
amelyekben e faluképet alkotó építmények típusait és technoló
giáját rögzítették elődeink, mi csak a XVIII--XIX. század kro
nológiai rendjét kívánjuk áttekinteni. Gondunk az, hogy az Or
mánság XVIII. század előtti története valójában feltáratlan, 
mert e tájon soha nem voltak rendszeres régészeti ásatások, így 
azután jelenleg a történeti földrajz /1/, a településföldrajz 
/2/ és néhány történetstatisztikai munka /3/ eredményeire tá
maszkodhatunk.
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A téma megközelítését az a rettenetes fél évszázad teszi i- 
gen nehézzé, amely Zrínyi 1664-es téli hadjárata, meg a szatmá
ri béke között lezajlott. Viszlótól Kiscsányig-Bogdásáig erdők 
oltalmába, ingoványos szigetekre menekült ekkor a falvak népe, 
ezeknek a településeknek az emlékét olyan nevek őrzik az Or
mánság térképén, mint Bujtos, Iszrő, Körtönye, Letönye, Seny, 
Szilvás stb. A könnyű sás csónakot hordozó rácok elől azonban 
itt sem leltek menedéket, azok porrá égették azt az Okorágot 
is, amelyet a latin források csak így emlegettek: inter vastas 
lacunas situata possesio /a terjedelmes mocsarak közé helyezett 
település/. Falvaink közül korántsem csak Bogdása és Vajszló 
népe kelt át a Dráván, hogy koldulással, meg alkalmi munkákkal 
keresse kenyerét...

A béke helyreállta után a puszta tájat benépesítő állam vagy 
a földesurak hoztak létre új településeket Kelet- Baranyában, de 
az Ormánság maláriás mocsárvilága nem vonzotta sem az idegent, 
sem az új otthont kereső hazai földművest. Itt csak arról tu
dunk, hogy a mostoha sors elől elrejtőzködött lakosság önként, 
vagy a földesurai parancsára művelés alá vette az elhagyott 
földjeit. A viszlóiakról tudjuk, hogy a mai község és Márfa kö
zött fekvő búvóhelyüket csak 1730 körül hagyták el az uradalom 
parancsára, és 1735-ben kaptak engedélyt arra, hogy az ottma
radt templomot szétszedve a faluba hozhassák, vagy helyette 
ugyanolyan talpas építményt állítsanak fel új anyagból. A kis- 
csányiakat 1754-ben követte a 40 ökör által vontatott, görgők
re rakott talpas szentegyház /4/, amely azután kereken 6 évti- 
zetdig szolgált még a mai faluban. Kákics esetében korábban 
helyreállt a szervezett községi élet, hiszen pecsétjét 1724- 
ből ismerjük, itt csak arról volt szó, hogy a falu határában 
lévő, középkori eredetű templomos hely, Gilice lakóit 1768-ban 
költöztették be a faluba a sellyei uradalmukat szervező Batt- 
hyányak s ezzel vál Marócsa filiájából Kákics anyaeklézsiává 
/5/.

A század első felében a telkekre nem bontott közös határt 
még a tényleges gazdasági erőnek megfelelő arányban osztották 
föl egymás között a jobbágyok. Az 1748. évi összeírásokból 
/6/ ismerjük a hagyományos ormánsági belső telek tagolódását. 
Megtalálhatjuk az udvaron helyetfoglaló házat /domus cum area/, 
a konyhakertet /hortus culinarius/, a szérűt /hortus triturato- 
rius/, valamint a gyümölcsöst, amely egyúttal kaszáló is /po
marium cum foenili/. A telkek keskenyek és mélyen benyúlnak a 
mezőbe. Hosszúságuk 50-100, szélességük 4-18 öl között válto
zik.

Az általunk ismert településhálózat kialakulásának XVIII. 
századi korszaka egyúttal az ősi talpas építkezés utolsó vi
rágkora. Ide kell visszavetitenünk a "hamisítatlan" talpasház
ról alkotott képünket, amely annyira ősi, hogy Kiss Tibor é- 
pítészprofesszor véleménye szerint "egyedüli rokona és hason
mása a középkori magyar háznak". Használatát az ingoványos, mo
csaras talaj tette szükségessé és az emberi lelemény lehetsé
gessé, amikor rugalmas váz megszerkesztésére használta fel a 
rendelkezésére álló pompás keményfát /7/.
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Az ormánsági talpas építkezésről a XX. század elejéről kitű
nő leírások maradtak ránk /8/, mi magunk pedig a levéltári for
rásanyagban számtalanszor találkoztunk az építkezéshez szüksé
ges "szerszámfa" iránti kérelmekkel, azok "megfaragásával", a 
talpas építmény "felállításával". Az idézőjelek közül az utol
só érdemel különösebb figyelmet, mert a talpas házat nem "épí
tik", hanem vázát felállítják, oldalát befonják, sárral beta
pasztják és fehérre meszelik. A fent körbe futó koszorúgerendák 
és a tető súlyát rugalmas sarokgerendák viszik az elegyenge
tett talajra fektetett gerendákra. A falaknak nincs tartó funk
ciója, csak a külvilágot "rekesztik el" a sárral tapasztott 
sövényfonás ősi technológiájával a ház belsejétől /9/. Ki hin
né, hogy ezek a helyi anyagból /fából, vesszőből, sárból/ ké
szült s a rokonság által felállított primitív építmények ugyan
olyan merész építészeti elvet hordoztak, mint kortársaik, a 
büszke, gótikus katedrálisok?

A rugalmas szerkezet okozta, hogy a talpas építményeknek csak 
a tetőt elsodró szélvihar vagy a tűz tudott ártani, de bátran 
dacoltak az őket gyakran körülvevő vízzel, vagy a ritka föld
rengéssel. A víz és a lakóház drámai találkozásának példájaként 
említsük meg Drávapalkonyát, amelyre éppen akkor zúdult rá a 
Dráva árvize 1827-ben, amikor lakossága a Dráva mentén épült 
ősi halászfaluból átköltözőben volt mostani helyére. Az új há
zak vályogból, tömésből készült falai rendre vízbe omlottak, 
vagy súlyos károkat szenvedtek, de az ófaluban lévő öreg ház
ak keményen állták a víz nyomását, "minthogy... általában sövény 
fallal, fatalpra voltak építve" /10/.

A talpas építmények földrengéssel szembeni viselkedéséről 
Szegedi Dános vejti prédikátor tudósít bennünket, aki gyüleke
zete első anyakönyvének 255. lapján "Emlékezetre méltó bejegy
zés" címén leírja, hogy 1809. január 1-2 között éjszakán "... 
nagy Mormolások és Zuggások közepette" erős földlökések rázták 
meg az épületeket. Március 3-án reggel ismét megrázkodott a 
föld, de sem a templomban, sem a jobbágyházakban nem esett kár, 
mert akkor még valamennyi talpakra épült /11/.

A tűz pusztító és településformáló szerepével foglalkozunk 
még, de idekívánkozik annak az ítéletidőnek a felidézése, amely 
1804. július 4-én söpört végig Vejtin és környékén. Az írásban 
is megörökített, nevezetes alkalommal orkán kíséretében minden
féle kerti és mezei veteményeket lerontó "fél fontos jegek is hul
lottak, mind gömbölyűek, mind szegletesek, buzogányhoz hason
lók". A jég a szabadban talált emberek fejét betörte, hátukon, 
vállukon, lábukon "nagy kékséget hagyott". Lesodorta a házak, 
istállók tetejét, megölte az égi madarakat és az "oktalan 
/mezei/ állatoknak apróit". /12/

A szalmával vagy gyékénnyel fedett, vesszőből font, sövény
nyel kerített talpas épületek klasszikus kora az 1780-as éve
kig tartott, mert a felvilágosult abszolutista állam a szilárd 
anyagból való építkezés szorgalmazásával, a vallási tolerancia 
deklarálásával, valamint az általános erdővédelmet követelő 
rendelkezéseivel támadást indított ellene. E rendeletek helyi
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végrehajtása általában anyagi lehetőségek és a gazdasági érde
kek függvényében történt, ami az Ormánságban azt jelenti, hogy 
a modernizálódás /az élet minden területén/ keletről-nyugatra, 
tehát a gazdagabb Bőköz felől a szegényebb Ormánköz irányába 
haladt előre. A II. József-féle népszámlálás szöveges kiegészí
tőjében például azt írják a Siklós-Eszék-Pécs körzetben fu
varozó és kereskedő Drávaszabolcsról, hogy "házaik leginkább 
földből készülnek. Épületfát az uradalomtól kapnak, téglát is 
vehetnek százanként 60 krajcárért. "Ugyanez az írás a nyugaton 
fekvő Kákicson a téglahiányt teszi felelőssé a talpas építke
zés folytatásáért. Monosokor, Mecske esetén pedig azt hangoz
tatja, hogy a laza, nedves talaj az oka, hogy "szilárd" épít
mények mellett még mindig van talpas építkezés /13/. Bizony nem 
gondoltak vele az állami rendeletek fogalmazói, hogy az Ormán
ság sok más mocsaras tájunkkkal együtt az évrenden megújuló vi
zek világa, ahol a belső vízrendezés felé az első lépést csak 
1819-ben teszik meg a somogyi és baranyai uradalmak képviselői- 
bpl álló bizottság felállításával, amely sokszoros átalakulás 
után csak az 1880-as évek végére tudja befejezni feladatát. Ad
dig pedig' a szigeteletlen falú ház lakója vagy talpas házba 
költözik, vagy nem tehet egyebet, mint a fentebb említett Mecs
ke lelkésze, aki 1717-ben keservesen panaszkodik a vizitáló 
püspöknek a könyveit és egyéb holmiit pusztító penész ellen 
/14/.

Az állami rendeletek és a vízrajzi valóság közt vergődő e- 
•löljáróságok pedig a helyi kényszer parancsát követve, indo
kolt esetben rendre bizonyítják a talpas építkezés szükséges 
voltát. Ezért olvashatjuk a vajszlói öreg Kapinya Samu talpas
ház építésére vonatkozó kérvénye alatt az elöljáróság záradé
kát, amely szerint: "...házi fundussa valóban ollyan lapos he
lyen vagyon, hogy ottan földbül tömött fal állandó nem lehet a 
víz miatt" /15/.

Az 1781-ben kiadott Türelmi Rendelet elsősorban ott fejtett 
ki általános településformáló hatást, ahol a vallásszabadsághoz 
jutott protestánsok élni tudtak a szilárd anyagokból való épít
kezés lehetőségeivel, mert a modern formát nyert templomot és 
parókiát hamarosan követték a polgárházak is. Az Ormánságban az 
egyházi épületek átalakulásának folyamata fél évszázadnál is 
tovább tartott, s csupán a harangok alkalmazása lett általános, 
amelyek miatt évtizedekre a 2-4 lábon álló haranglábak földjévé 
vált az Ormánság. A keletről nyugat felé tartó utazó pedig a 
harmincas évek végéig számlálgathat^ta a szilárd anyagból épült 
tornyos, a szilárd anyagból toronyv nélkül épült haranglábas 
és az ősi talpas technológiai alkalmazásával felújított vagy 
éppen azzal épített, haranglábbal kiegészített templomokat és a 
szabadságharc koráig jórészt változatlan talpas parókiákat /16/.

A hagyományos és modern építkezés egymáshoz való viszonyának 
mélyebb elemzése érdekében minden dél-baranyai református gyü
lekezetre vonatkozó katasztert állítottunk össze, amely a 
XVIII--XIX. század fordulóján, az utolsó melléképületig rögzíti 
a faépítkezés még meglévő elemeit. Ugyanakkor rendre szaporodó 
adatok beszélnek arról, hogy az egyházi építmények átalakulása 
idején a legtöbb gyülekezet a templomépítéssel szorosan össze-
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függő tevékenységének tekintette a mennyezet és a bútorzat ki
festését . . .

A feudális kori falukép további alakulásában az uradalmak 
játszották a legfontosabb szerepet. Ez a tevékenység akkor emel
kedett magasabb szintre, amikor az 1770-es évek végén a pécsi 
káptalan drávai kerületében kezdetét vette a falvak mérnöki fel
mérése. A vizsgálódásunk alapján jelentő Kákicson /és a sellyei 
uradalom többi községében/ az első alapos felmérés 1803-ban 
volt, de a mérnöki munkáknak ez a szakasza általában az Ormán
ság egész területén befejeződött még. ebben az évtizedben.

A belső fundusok kialakítása Kákicson azzal vette kezdetét, 
hogy először számbavették a csordásház, strázsaház és az erdő- 
pásztor lakásának telkeit, majd ezt követte szomszédság szerint 
a '37 telkes jobbágy és az egy zsellér telke is. A telkeket 1/8- 
tól 1 egészig nyolcadokban számolták, a legkisebb telek 318, a 
legnagyobb 1111 négyszögöles volt. A legtöbb községben nem mond
hattak le arról, hogy minden telekhez "rétt a végében" jelzés
sel, kaszálót is adjanak. Ugyanezt a szoros szomszédsági ren
det alkalmazták akkor is, amikor a határban lévő négy nagy ka
szálót osztották fel "Nap Kelet felül kedzvén, Nap Nyugotnak 
haladva". Ha a belső fundus nagyobb lett volna az előírtnál, 
akkor a különbözeiét a rétből vonták le, ha kisebb volt, abból 
pótolták /17/. Még 1835-ben is ezt a gyakorlatot tükrözi a sely- 
lyei udvarok és kertek összeírása /18/.

A fundusokon felállított épületek sorsát alapvetően befolyá
solták az építőanyagok beszerzésének lehetőségei, s ezek már a
XVIII. század végén sem korlátlanok. Az uradalmak előbb a ge
rendának való fa kiutalásához követelik meg az uradalom megbí
zottja és egy esküdt igazolását, majd amikor a XIX. század első 
évtizedében bevezetik a tilos erdők rendszerét, akkor jövedelem- 
forrásaik bővítése érdekében egyre újabb nehézségeket támaszta
nak. Pénzért kezdik adni a vetéseket-kaszálókat oltalmazó kerí
tésekhez, a falak sövényfonatának készitéséshez használt tüsök
fát és vesszőt, a sövényfalak vázához és hasított formában pad
lás készítéséhez megkívánt ágfát. Az egész tetőfedést átformál
ja az uradalomnak az a gyakorlata, hogy nem ad ingyen "lércöt" 
a tetőfedőanyag tartásához, sem megfelelő hosszúságú rudjkat a 
szalma leszorításához /19/. Az építtetők az uradalom parancsára 
előbb áttérnek a korábban ötödében vágható gyékénysás alkalma
zására /az ,1817-es püspöklátogatáskor a legtöbb egyházi épület 
fedele gyékénysás és ezt alkalmazza a gazdák jelentős része is/ 
majd amikor az uradalmak a növekvő keresletet látván, felesben 
hajlandók csak sást adni, akkor kezdetét veszi a rozstermelés, 
illetve az 1820-1880 között regnáló zsúp-korszak. A szegényebb- 
je még ekkor is csak villával rakott szalmát háza tetejére és 
ha erős szél támadt, sehogy sem tudta megakadályozni, hogy az 
le ne sodorja. A kellő szakértelemmel rakott zsupfedél azonban 
elszolgált 30 évig is, nem rothadt, mint a gyékénysás, hanem hű
séggel védelemezte hidegtől-melegtől az alatta élőket /20/.

A húszas évek elejétől a feudális kor végéig egyre gyakrab
ban találkozunk a jobbágykérvényekben "elrongyolódott" talpas
házakkal, /21/ meg olyan kérelmekkel, hogy az uradalom a leomló
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félben lévő házakat és istállókat addig vizsgáltassa meg,"... 
amíg a ház magukban,vagy pedig az istálló jószágukban kipótol- 
hatatlan kárt nem okozna" /22/. A harmincas évek közepéről a 
kérvényformát nem ismerő, nehéz, paraszti kéz rögzíti, hogy 
Kiscsányon többek mellett Kis Lukáts Samu "Háznak 3 darab ko
szorú fát, 18 gerendát, 1 mestör gerendát, 1 tornátz talpat,
6 szöglábat, 9 pár szalufát, 1 kémén gerendát, 70 szá/1/ lért- 
zöt/lécet/" kérne /23/.

A negyvenes évek elején az Ormánság gazdagabb, keleti feléről 
ezt írja a jóhiszemű Munkácsi Dániel: "Valamire való helység 
az egész Bőközben nincs; nagyobbára apró falvacskákból áll, 
mellyeknek egy része még mind a mai napig rendezve nincs. Házaik, 
amelyek fából vannak, s magok által építettnek nagyobb részint 
szobából, két ablakkal az utcára, eggyel az udvarra, s konyhá
ból állanak." Munkácsi megállapítását 1845-ben Hölbling Miksa 
azzal egészíti ki, hogy az ormánsági telkek még mindig keske
nyek, szűkek, mint 100 évvel korábban. De most már egy-egy tel
ken 2-3 gazda is él egymáshoz közel épített, szalmafedelű ké
mény nélküli házban /24/.

Az elmaradottság, lerongyolódás százados folyamatába csak a 
tűz hoz némi változatosságot. Nincs olyan ormánsági település, 
amelynek múltjában ne találkoznánk hajlékok hamvadásával, de a 
tűz után felépült házak, házsorok rendszerint különbek elődeik
nél. 1813-ban porrá égett Kémes, akkor az úriszék megállapítot
ta, hogy "az szörnyű tűz özenének legnagyobb oka volt a falu
ban majd egymást érő házaknak tsoportossan való építtése. . 
Akadályozzák ezután a telkek sűrű beépítését, de minthogy új 
telkek kimérésével továbbra is igen takarékosan bánnak, ezzel 
az intézkedéssel csak az otthonok belső zsúfoltságát fokozzák. 
Tűz után rendszerint megkövetelik, hogy a hagyományos technoló
giával építendő új házba kémény kerüljön és gondosabban ügyel
nek a szabad-tűzhelyek veszélyességére is. Vajszlón, a fiatal 
mezővárosban nagyobb a rend, mint a falvakban, de azért a vá
ros szívében, a parókia és a templom szomszédságában is akad 
még "... olly alávaló, tsekély, füstös ház...,, akinek kéménye 
nincs és a tűzgyulladás miatt igen félelmes." Az elöljáróság 
örömmel vállalná, hogy a tulajdonos épületeit elszállíttatja, 
egy más telken felállítja, ő meg felépíti helyén a szép, új vá
rosházát /25/.

Végtelen ugyan a talpas világ tüzes krónikája, de talán ide
illeszthetjük még a tűz nyomán megújult Marócsa esetét. 1866- 
ban a községben tűz ütött ki, amelynek áldozatul esett 23 csa
lád háza, minden melléképületével együtt, sőt maga az imaház is, 
harangostul. A tűz után kőből, vályogból épültek fel az új cse
réppel fedett otthonok és 1869-ben már harang szólt az új temp
lom tornyában.

A sokféle hatás eredőjeként a XIX. század folyamán lassan át
alakul mindenütt a házak építésének módja, s ezzel együtt a te
lepülések külső képe is. A változás egyik fontos mozgatója a fa 
árának emelkedése. A pusztuló talpak helyére téglából-kőből ra
kott alap kerül, a fonott és tapasztott falak helyét pedig álta
lában a tömésfal foglalja el /26/. A talpasházakhoz hasonlóan
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a tömésfalú ház alá nem raktak alapot, csak az elegyengetett 
földre tömködték erős deszkák közé a falnak szánt pelyvás agya
got. Később ástak ugyan fundamentumnak való árkot is, de csak 
földdel tömték tele, míg végül követ-téglát is raktak árkába.
A nyílászárók helyét a falak felhúzása után vágták ki, a tetőt 
meg rendszerint a régi ház anyagából készítették. Nem válto
zott az épületek belső beosztása sem, csak az ajtók-ablakok 
lettek kissé nagyobbak, s megjelent rajtuk a vasalás.

A faluképpel valójában nem történt semmi, csak a zsúpozás 
lett általános. A tömött falu ház azonban minden primitívsége 
mellett is rést ütött a naturális világ gyakorlatán, mert az 
emberek az otthon építésének ezt a módját már nem sajátították 
el. Az építőanyagot igénylő kérvények narrációiban a fal felhú
zását mindig müveltető igével fejezik ki /"megrakattam","fel- 
húzattam"/, csak a gerendákkal és szalufákkal kapcsolatban al
kalmazzák a szokott cselekvő formát: "megfaragtam". Döbbenetes 
élmény azonban, hogy a fához kitűnően értő ormánsági ember kép
telen elsajátítani az asztalos- és ácsmunka fogásait. A középü
letek építésénél a XX. században már mindenütt szakképzett á- 
csok és "tischlerek" dolgoztak, de 1798-ban a kémesiek még el
követték azt a hibát, hogy csak a templom épületét és tornyát 
rakatták fel kő alapon téglából, egész a tetejéig Piacsek Al
bert siklósi kőművessel, de a torony favázát maguk készítették.
A torony 1798. október 24-én készült el, de még azon az estén, 
11-12 óra között rázuhant a templomra. A javítás során már új 
stílusban dolgozó ácsok készítették az ismert toronytetőt /27/. 
Lehet, hogy éppen itt derült ki először az adaptív képesség 
hiánya?

Érdekes, hogy állnak már mindenfelé a tartós anyagból épí
tett sugártornyú templomok, amikor a harmincas-negyvenes évek 
fordulóján, kezdetét veszi az uradalmakban a jórészt téglából 
falazott épületek emelése. A tempó azonban itt is lassú. A költ
séges építkezést a majorkodásban élenjáró sellyei uradalom tu
lajdonosa, Batthyány Iván gróf kezdi, aki több más épülettel 
együtt súlyos ezreken felépíti 1835-ben az Ormánság első béres 
"lakházait", azután 1840-ben a sellyei magtárat, továbbá ö- 
köristállót, és más épületeket /28/. A vajszlói uradalom 1844-ben 
építi újjá talpas technológiájával készült hídvégi és páprádi 
kocsmáit, 1846-ban már pécsi kéményseprőt is alkalmaz. Központi 
épületei közül azonban még csak az újonnan cserepezett tisztar- 
tó ház van kielégítő állapotban, de a híres Nagyvendéglő már 
"a legrosszabbhoz számítandó", a két hajdúház lakóinak "minden 
ágyi ruhái és bútorai nedvesek". A "fonyott falu" vásártéri 
cédulaház pedig már olyan rossz állapotban van, hogy "ehejett 
új kívántatik" /29/.

Aligha csoldálkozhatunk azon, hogy a nehézkes központi igaz
gatás alatt álló alapítványi uradalomnál korábban igénylik a 
korszerű téglaépületeket Vajszló mezőváros polgárai. Közcélra 
először 1805-ben,. a parókia építésének megkezdésekor alkalmaz
tak téglát, amelynek "...fundamentuma sok húzás-halasztás u- 
tán ugyan tsak letétetett a siklósi mester Piatschek Albert 
által" /30/.

Téglaalap került az 1812. ápr. 22-én elkészült új iskola-
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épület alá is, amelynek udvarát azután 1813-ban, a mezővárossá 
válás évében a község lakói által vetett és égetett 20 ezer 
téglából készült kerítéssel zárták le utca felől /31/. A belső 
fundusok árbecslései is arra engednek következtetni, hogy a mó
dosabb polgárok az általános ormánsági gyakorlattal ellentétben 
meglehetős korán elkezdték a szilárd alapra /töméssel vagy vá
lyogfalazással/ való építkezést /32/. Ilyen előzmények után nem 
meglepő, hogy 1846 júniusában nyolc vajszlói polgár azzal a ké
réssel fordul az alapítványi uradalmak vezetőjéhez, a prefektus
hoz, hogy engedélyezze nekik a maguk határában 32 ezer tégla é- 
getését, hogy készülő házaikat erős, jó alapra építhessék. A 
kérvényezők meg vannak győződve arról, hogy a korszerű építke
zés városuknak is javára szolgál, s ennél is fontosabb, hogy ke
vesebb költséggel érhetik el céljukat, ha maguk égethetik ki a 
szükséges téglát /33/.

A vajszlói polgárok ebben a vonatkozásban megelőzték az eddig 
még nem említett másik két nagy ormánsági uradalmat is. A pécsi 
káptalan drávai kerületében majorkodást nem folytatott, erdésze, 
ispánja talpas házban lakott, és így komolyabb gazdasági, vagy 
lakóépületre szüksége nem volt. Tudta, azonban azt, hogy a javá
ban folyó egyházi építkezése, és a talpas házak kezdődő átépí
tése jó piacot kínál a közelben található tégla számára. Ezért 
már 1814-ben szerződést kötött egy Lerch Dániel nevű "tégla- 
mester"-rel, aki kötelezte magát, hogy évenként legalább három
szor egész kemence "jó és bötsületes" téglát éget és minden é- 
getésből legalább négy ezer "Sindel cserepeket" ad ki /34/. Az 
égetés az ormánsági Piskón és még három más helyen folyt az u- 
radalomban. Téglásmester azonban mindig csak egy volt, és sor
ban üzemeltette a téglaégetőket. Az uradalom a piskói égető 100- 
120 ezer darbos évi termelésének csak mintegy negyedrészét 
használta el ormánsági építkezéseihez /Csőszi-pusztán egy új a- 
kolhoz, Lúzsokon az "ispányi lakás istállójához"/ stb., a töb
bit értékesítette /35/.

A siklósi uradalom ormánsági részére csak 1845-ben érkezik 
el az építkezések ideje. Ekkor épült a cuni puszta a lovászmes
ter és a cselédség számára egy 14 öl hosszú, 6 öl széles lakó
épület, valamint egy 6 öl széles és 20 öl hosszú szénás pajta 
és egy 13 öl hosszú, 4 öl széles szekérszín, a néhai ispán- és 
cselédlakás helyén. Ebben az évben létesül a vadász-lak, a kocs
ma és a pajta,valamint kanász- és erdészház /36/.

A korabeli uradalmi építkezések jellemzésére írjuk még ide, 
hogy a fenti 16 öl hosszú, 6 öl széles lakóépülethez az urada
lom biztosított 8000 db falazó téglát, 560 mérő oltott meszet, 
25 ezer lapos cserepet, 740 öl épületfát, 700 fenyőlécet, 200 
db 2 öles deszkát, 8000 darab lécező szeget. Pénzben fizette 
az ács, asztalos, kőműves, kovács, üveges munkabérét és termé
szetben adott a mestereknek 16 mérő kétszerest, 16 akó bort.
A béresek 90 nap alatt hordták össze az anyagot, a jobbágyok 
pedig a kőműves mellett 500, az ácsok mellett 150 napot robo
toltak /37/. Mi úgy tapasztaltuk, hogy nem az uradalmi építke
zések, hanem az 1840-es években kezdődő és mintegy fél évszá
zadra elnyúló parókia építések adtak mintát és ösztönzést a XIX. 
század utolsó évtizedeiben a paraszti építkezés fejlődésének,
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a falazott épületek építésének. Ezeknek anyaga rendszerint vá
lyog, ritkábban tégla, de alapjuk általában kő.

Minthogy a parókiáknál alkalmazott építési eljárások és szer
kezeti megoldások mintául szolgáltak a módosabb "pógárok" épít
kezéseinél, érdemes kissé közelebbről is megtekinteni őket. Ké
mesen az 1795-ben talpakra épített, szalmatetős parókia még sem
miben sem különbözött a jobbágyházaktól, de annál jobban kie
melkedett közülük az 1859-ben elkészült utóda. Minthogy a paró
kiák mindenütt közmunkával épültek, szinte szimbolikusnak te
kinthető, hogy a kémesiek előbb 7 öl hosszú, cseréppel fedett 
górét építettek közmunkával keresett gabonájuk tárolására, alá 
pedig sertésólakat a lelkész disznai számára. Ezután fogtak 
csak hozzá a 10 öl hosszú, 6 öl széles parókia építéséhez, a- 
melyberi volt 4 lakószoba, egy konyha, egy pince, egy éléskamra 
és egy előszoba. Mindegyiket ajtóval lehetett zárni, a masszív 
bejárati ajtó védte az idő mostohaságától. A tető bádogcsator
nával szegélyezett cserép fedte. A következő évben készült el 
a parókia udvarán egy 10 öl hosszú, 3 öl széles, cserepes gaz
dasági • épület, 1887-ben pedig egy sertéshizlalda három öles kő
kerítéssel. Az udvar területe 684, a kerté pedig 386 öl volt. 
Drávacsepelyen a kémesihez hasonló méretű új papiak épült, de 
itt a lecserepezett, régi parókiában alakítottak ki cselédszo
bát, mosókonyhát, ló- és ököristállót, meg egy fészert. Jókarba 
hozták ekkor a sertés- és baromfi ólakat is. Négy szobával, cse
lédszobával épült a márfai parókia is, de erről azt is tudjuk, 
hogy ".,..a szobák csinosan ki vannak festve és le vannak pad
lózva". A papiakhoz 1 holdas beltelek tartozik, amelyet tölgy
fadeszka kerítéssel vettek körül /38/.

Mire elérkezik a századforduló, már nem maradhatunk meg szo
rosan választott témánknál, mert nem egy addig lassan változó 
falukép hirtelen eltűnéséről lesz szó csupán, hanem az egész 
hagyományos civilizáció robbanásszerű széteséséről; az ősi 
családi struktúra megsemmisüléséről, a dalok-mesék elnémulásá
ról, a viselet levetéséről, a fából való eszközvilág megtaga
dásáról .

Ez a mi korunkra maradt falukép úgy született, hogy Villány, 
Vókány környékéről, meg a Hegyhát sváb falvaiból olyan asztalo
sokat és kézműveseket hozattak a helybeliek, akik kitűnő minő
ségben építettek a kor divatjának megfelelő, nyerges tetejű, 
rövid er eszű cserepes házakat, jó istállókat és pajtákat, a ré
gi helyére. Ök festették át a hajdan fehérben járó és fehér haj
lékot építő nép új otthonait sárgára, vörösre, zöldre. Az utca- 
fronton, a ház folytatásában ők építettek téglából vagy vályog
ból 2 méteres bástyát a korábbi vesszőből font vagy deszkakerí
tések helyére /39/, hogy teljesen elzárják az udvart a kiváncsi 
tekintetek elől. Pedig a falak mögött nincs semmi szégyelni va
ló, hiszen ott vannak az életszívonal növekedésének látható bi
zonyítékai, a bútorok, ruhák, a mindenféle eszközök. Egy pilla
natra úgy tűnik, hogy nagyszerű fejlődés tanúi vagyunk, de ezt 
a változást sajnos egy múltját megtagadó jelennek élő és visz- 
szafordíthatatlanul elöregedett társadalom hajtotta végre, hogy 
kényelmes életet biztosítson 2-3 család egyetlen utódának...
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/10/ Ráday Lt. Püspüklátogatási ir. 1886. Drávapalkonya.
/11/ Ráday KI. Püspöklátogatási ir. 1886. Vejti
/12/ Ráday Lt. Püspöklátogatási ir. 1886. Vejti
/13/ Országos Széchenyi Könyvtár. Föl. Lat. 289. 1784. Fordítot

ta a szerző.
/14/ Ráday Lt. Püspöklátogatási ir. 1817. Mecske.
/15/ Baranya megyei Levéltár /Bm. L./' Pécsváradi Alapítványi

Kerület /PAK Vü./ üriszéki ir. 22/ 1804. Kapinya Samu vajsz- 
lói jobbágy engedélyt kér talpasház építésére.

/16/ Kiss Géza: Az ormánsági szakrális építmények metamorfózisa 
a Türelmi Rendelet utáni évtizedekben. PAB-VEAB. Ért. 1986. 
143-151.

/17/ Bm.L. Összeírások gyűjteménye 201. sz. Kákics Helység ház
helyeinek, réttyeinek és földjeinek Urbariom szerint lett 
kimérése, 1803.

/18/ Bm.L. Sellyéi uradalom. Úrbéri ir. 1835.sz.
/19/ Bm.L.PAK VU. 448/1796. Az ősi gyakorlat megfogalmazása: "Az 

egész környéken eleitől való szokás szerint szalmával fed
vén meg a jobbágyok épülettyeket, póznákkal szokták azokat 
leboríttani, mely póznákat holmi egyébre haszontalan fából 
s azoknak ágaibul... ingyen nyerték az uraságtól."

/20/ Kiss Géza: Onnányság, 1937. 27.o.
/21/ Bm. L. PAK VU. Uriszék Ír. 37/1822. Az "elrongyolódás" tar

talmához a kérvény alábbi jellemzései: "régi és igen rom- 
ladozott", "talpai egymástól elszakadoztak és el rothadtak", 
"nemsokára nyakukba szakad", "tűz miatt kiváltképpen fé
lelmetes" .

/22/ Bm.L.Batthyány-Montenuovo /B-M/ Lt. 161. cs. Levelezés l.sz.
/23/ Bm.L.Sellyéi uradalom. Uriszki ir. 1835.szn.
/24/ Munkácsi Dániel: Bököz. Regélő Pesti Divatlap, 1842. 567.0. 

és Hölbling Miksa: Baranya vármegye orvosi helyirata. Pécs 
1845. 81.

/25/ Bm.L.PAK VU. Úriszéki ir. 62/1826.

Jegyzetek
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/26/ A ház anyagának változásához /ifj./ Kodolányi János: Or
mánság, 1960.

/27/ Ráday ót. Püspöklátogatási ir. 1886. Kémes.
/28/ Bm. L. B-M Lt. 101. cs. Sellye. Gazdasági beruházások, 

1832-1342.
/29/ Vajszlói uradalom: A hidvégi és páprádi építkezésekhez;

Bm.L. PAK'VU. 54/1833: a kéményseprő alkalmazásához uo. 295/ 
1846+ a központi épületek leírásához uo. 119/1848.

/30/ A vajszlói református egyház Presbiteri Jegyzőkönyve /Presb. 
jkv. /1804-1867/ Közli Tóth Istvánná: A vajszlói iskola 
története, 1973. Szakdolg. a pécsi Tanárképző Főiskolán 
4-5.0.

/31/ Presb. jkv. /1804-1807/ 22. Tóth Istvánná 1973. 8.,
/32/ Bm. L. PÁK Vü. Úriszéki ir. 16/1824; 14/1840, 32/1846.

Vajszlói és hidvégi épületek becsűje.
/33/ Bm.L.PÁK Praef. ir. 888/1846.
/34/ PKML.G.CDXCV.Szerződések, 21. sz.
/35/ A Pécsi Káptalan Gazdasági Levéltára. F. 20. 101. sz. A 

piskói téglavető számadása.
/36/ Bm. L. Siklósi uradalom. Főtiszti ir. 1845/1849. 117/1845. 

sz .
/37/ Bm.L. Siklósi uradalom uo.
/38/ Ráday Lt. Püspöklátogatási ir. 1836. Kémes, Csepely, Márfa.
/39/ Zentai János: Építkezés Kelet-Baranyában 21-24. felhaszn. 

Kézir. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Néprajzi Múzeum adat
tára, 351. sz.

Kronológiai támpontok településtörténeti vizsgálatokhoz
- A törökkor településrendjének felszámolása : Diósviszló: 1730, 
Kiscsány: 1754, Kákics: 1768.

- A 18. századi belső fundusok méreteihez: Az 1748. évi össze
írások uradalmanként.

- A talpas építkezés egyeduralma: 1780-ig.
- A szilárd anyagból való építkezést minden egyház számára le
hetővé tevő Türelmi Rendelet: 1781.

- A falvak belső területének és külhatárának mérnöki felmérése 
a telek és nyomásrendszer általánossá tétele érdekében: 1770- 
1810.

- A tilos erdők rendszerének bevezetése és a vonatkozó perek 
lezajlása az Ormánságban: 1790-1820.

- A 19. század eleji református egyházi építmények nélkülözhe
tetlen forrása a dunamelléki református egyházkerület püspö
kének 1817. évi felsőbaranyai látogatásakor készült iratanyag 
/Ráday Lt./

- A különböző technológiával készült épületeket próbára tevő 
földrengés: 1809, nagy drávai árvíz: 1827, 1845.

- Tűzvészek: Kémes: 1813, Marócsa: 1866.
- A Pécsi Káptalan drávai kerületéhez tartozó Piskón évi 100- 
120 ezer darabot termelő téglavető működésének kezdete: 1814.
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Az első modern ormánsági majorsági épületek /ököristálló, mag
tár, daráló, szeszfőzde, béreslakház/ Sellye: 1832-1842.
A vajszlói uradalom téglából falazott épületeket emel talpas 
technológiával készült hidvégi és páprádi kocsmái helyére: 
1844. /A tiszttartói lak kivételével Vajszlón még düledező ál
lapotban vannak az uradalmi épületek./
A vajszlói polgárok 1805-ben a parókiát, 1812-ben a református 
iskolát építik fel téglaalapon rakott vályogfalakból, de a 
fedele még mindkettőnek gyékénysás. Az iskolaudvar bástyakerí
tésére 1813-ban 20 ezer darab saját égetésű tálát használnak. 
/Talán a legkorábbi adat falazott bástyaépítésre, amely csak 
fél évszázaa múlva terjed el./
A siklósi uradalom a cuni pusztán lakóépületet épít a lovász- 
mester és a cselédség számára, továbbá "Vadász-lak"-ot, kocs
mát, kanász- és erdészházat.
A zsúpozás virágkora: 1820-1880.
A ma látható református templomok 1786-1840 között épültek az 
Ormánságban.
A tégla, vagy kő alapra épített, cseréppel fedett parókiák 
1859-1890 között épültek.
A színesre festett, kő alapra tömésből vagy vályogból épült, 
nyerges tetejű cserepes házak, istállók, pajták elterjedésé
nek ideje: 1880-1914.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

T. MÉREY KLÁRA:
A falu és a puszta kapcsolatának alakulása a XIX. század folya
mán /dél-dunántúli példák alapján/

A falu és határában fekvő a tulajdonképpen egy-egy nagybir
tok "üzemegységét" képező puszta vagy majorság kapcsolatában 
döntő fordulatot jelentett a XIX. szd. derekán végbement job
bágyfelszabadítás. Hazánkban a XVIII. szd. második felétől ki
épülnek az árutermelő nagybirtokok, s ezzel népesednek a pusz
ták, épülnek a gazdasági épületek mellett a béresházak, a cse
lédlakások. A béresek mellett azonban jönnek a nagybirtokokra 
dolgozni a robotmunkára kötelezett falvak lakói, jobbágyok és 
zsellérek. A falu és a nagybirtok közötti munkakapcsolat fent- 
állt, s bár ez a puszták lakóit csak áttételesen érintette, a 
falu és földesura közötti kapcsolat ekkor még nagyon erős.

A jelen vizsgálatunk tárgyát képező; Zala, Somogy, Tolna és 
Baranya megyéket magában foglaló Dél-Dunántúlon a falvakon kí
vül viszonylag népes pusztákat találunk már a XVIII. szd. u- 
tolsó évtizedeiben. Az 1785-1786-ban végzett első népszámlálás 
eredményei szerint a Dél-Dunántúl területén 1514 településben 
703.627 lakos élt, s ezek közül 140 pusztán 8462 lakost tün
tettek fel. Vagyis a Dél-Dunántúl akkori területén a települé
sek 9 %-a praedium, puszta volt, ahol a terület tényleges né
pességének 1,2 %-a élt. A feljegyzett épületek száma bennük
1641, vagyis az egész területen összeírt házak számának /112, 
763/ 1,5 %-a /1/.

Ez az az időszak, amikor hazánkban megindultak a birtokren
dezések, a tagosítások. Volt olyan puszta, amely előzőleg még 
jobbágyfalu volt, mint pl. a Hunyadyak Sári pusztája, amelyből 
a lakosságot elköltöztették és egy juhászaira alapozott major
ságot építettek ki a hajdani jobbágyfaiu helyén. Az első nép- 
számlálás idején még 65 házat jegyeztek fel Sári pusztán, de 
a lakosok' száma már nem érte el a 40 főt. Vagyis a falu való
színűleg már elköltözött /2/.

A következő évtizedeket úgy lehetne jellemezni, hogy erős 
pusztásodási folyamat indult meg.. Ez a pusztásodás azonban nem 
elnéptelenedést jelentett, hanem -- éppen ellenkezőleg —  a föl
desúri birtokok területein létesített munakerő-bázisokat, gaz
dasági cselédek által lakott majorságokat. Míg a XVIII. szd. vé
gén a Dél-Dunántúl településeinek 9 %-a volt benépesített pusz
ta, egy 1820-as években készült s a törvényhatóságok területén 
végzett népességfelmérés szerint a terület összes települései
nek 20 %-a benépesített puszta volt, amelyekben a terület lako
sainak 5 %-a élt /3/.
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A puszták területi megoszlását tekintve, feltűnik, hogy 
1785-86-ban Baranya megyében összesen 3 pusztát jegyeztek fel, 
s ezek száma 1827-ben már 65. A XVIII. szd. végi 19 főnyi pusz
tán lakók száma pedig 1621 főre nőtt. De megháromszorozódott So
mogy és Zala megyék pusztáinak és a bennük lakóknak a száma is, 
míg Tolna megyében megkétszereződésüről beszélhetünk.

A számok azt mutatják, hogy a nagybirtokokon megváltoztak a 
gazdálkodás körülményei: kezdenek kiépülni azok az allodiális 
gazdaságok, amelyek már elkülönönülnek a falutól. Nem a robot
munka és az úrbéri vagy árendába kiadott földek után kapott 
terményrészek képezik a földesúri gazdálkodás alapját; a gaz
dálkodás súlya -- elsősorban a többezer holdas nagybirtokokon, 
és a Dél-Dunántúlon ez volt a jellemző! -- egyre inkább a saját 
gazdaságra helyeződik. Ezeknek profilja a talajadottságok, a 
piaci kereslet s egyéb gazdasági tényezők alapján igen változa
tos. Hol a terménygazdálkodás kerekedett felül, hol a különbö
ző állatok tartása vált dominánssá. A Dél-Dunántúlon főként a 
juh- és sertéstartásnak voltak nagy hagyományai. így azután a 
puszták arculata is különböző. A birkásházak, a legeltetésre be
rendezkedett akiok, istállók, sövények alkotta juhász-tanyák, 
továbbá a ridegen tartott sertések kanásztelepülései és ezek 
társadalma épp úgy különbözött a béresházak világától, mint aho
gyan ez a cselédtelepülés, a puszták világa egyre inkább elvált 
a zárt településekké alakuló falvak közösségétől. Ez elsősorban 
az erdős Somogy megyében volt megfigyelhető és az észak-dunán
túli bakonyi települések vidékén, de nyomai megtalálhatók Zala, 
Tolna és Somogy megyékben, még a későbbi korok folyamán is /4/.

Kevés forrásunk van, amely betekintést nyújt ennek az elkü
lönülő világnak belső életébe. Az egyes uradalmak anyagában a 
bérjegyzékek alapján ismerjük meg a gazasági cselédségnek már a
XIX. szd. elején elkülönülő igen tarka világát. Ehhez lazán il
leszkednek azok a települések, amelyeknek házas vagy háztalan 
zsellérei voltak és amelyek rendszerint a XIX. század elején 
jöttek létre. A földesurak már mezőgazdasági munkaerő-tartalék
ként telepítették le itt a zseltérséget, amely a jobbágyfelsza
badításból kimaradt, hiszen szerződéses zsellér volt, s_ ezután 
vált nincstelenné. Néhány szomorú példát tudunk erre. így pl. 
közismert, hogy az 1850-es években 161 lakos által lakott Tót- 
város német falu a Festetichekkel szemben és Visz magyar falu, 
330 lakosával, a határbeli közbirtokos családok ellenében el
vesztette úrbéri perét /5/ és a hajdani falvakból pusztai sor
ba süllyedt. Ugyanakkor azonban voltak olyan községek, amelyek 
szerződéses zsellérként is ki tudták vívni szabadságukat, úr
béri zsellérekké nyilvánították őket /Ecsenyben 131 házas zsel
lér, Csömenden 29 zsellér/. A szili uradalomhoz tartozó Gadá- 
cson pedig 30 zsellértelket és 138 hold legelőt váltottak meg 
az ott lakó zsellérek -- 5278 forintért -- a földesúrtól /6/.

Voltak azonban olyan települések is, ahol az úrbéri birtok- 
rendezésssel kapcsolatos birtokeladás döntötte nyomorba a 
zsellérlakosságot. Ez történt pl. a kereki zsellérekkel, a- 
kik még a XVIII. században települtek be, de amikor a földes- 
úr az 1850-es években eladta birtokát Stazger Krisztián Dáni
el kereskedőnek -- és azonnal megfosztotta őket a 140 éve
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bírt árendás földjeiktől! S minthogy a kerekiek szerződéses
zsellérek voltak, ezt jogilag megtehette /7/.

A falu és a puszta lakóit tehát még ez a "köztesréteg" is 
összekötötte, de ezeknek ez az említett "státusa" már a XIX. 
szd. második felében alakult ki, akkor váltak árendásokból, 
bérlőkből nincstelen zsellérekké.

Fényes Elek statisztikai felmérése nyomán, már az úrbéri bir
tokrendezések nagyobb részének lezárulta után, az 1865-66. é- 
vekből felmérést készíthetünk a Dél-Dunántúl településeiről. Az 
összeállított statisztikai kimutatás szerint e terület telepü
lésein belül: a puszták és azok népességének száma és aránya 
megnövekedett. Egy szabad királyi város, 3 rendezett tanácsú vá
ros, 105 mezőváros, 1285 falu és 481 puszta alkotta ekkor a Dél- 
Dunántúl településhálózatát, amelyben összesen 1.033.232 lakos 
élt /8/.

A puszták népességének feltételezett száma 39.549 fő, mely 
azért feltételezett, mert a forrás név szerint és adatokkal csak 
azokat a pusztákat tüntette fel, amelyeknek határát nem a köz
séggel együtt jegyezték fel. Ez pedig viszonylag ritkán fordul 
elő /9/.

Számításaink szerint a benépesített puszták száma a Dél- 
Üunántúlon ekkor már a települések egynegyedénél is több, s az 
azokon élő népesség az összes lakosság 4 %-a körül mozgott. Ek
kor már feltűnnek a révházak, a csárdák, a szőlőkben lakók is 
az összeírásokban, és a külterületen élés már nem minden eset
ben jelentette azt, hogy pusztán, vagyis uradalmakon lakókról 
van szó /10/.

A XIX. szd. második felétől megnövekedett a külterületi la
kott helyek között azoknak a száma, amelyek vasúttal vagy egyéb 
iparteleppel voltak kapcsolatosak, illetve egyéb, különböző 
célt szolgáló házcsoportok voltak. 1900-ban a négy megye terü
letén 3537 települést találunk 1.452.031 lakossal. A külterü
leti lakott helyek száma akkor 954, népessége 193.589 fő, va
gyis a külterületi lakott helyek számaránya 27 %, s az azokon 
élő népeség aránya az összes lakosság 13 %-a! Az 1913-ban kia
dott helységnévtárban 2187 külterületet jegyeztek fel 180.131 
lakossal. Ez a helységnévtár azonban a különálló házcsoporto
kat /bakterház, szőlőkben lévő lakott tanyák, bányászkolóniák 
stb./ is külön számította, ez az adat tehát a lakosság szét
szórtságára utal. Számításaink szerint ekkor a Dél-Dunántűlon a 
községi kereteken kívül élő lakosság 17 %-a majorokban lakott, 
vagyis a puszták népéhez tartozott /11/.

Összefoglalóan: ezek a felmérések igen érdekes eredményre 
vezettek. Eddig úgy véltük, hogy az Alföld Magyarország tipiku
san tanyás területe. A fenti adataink azonban arra mutatnak, 
hogy a Dél-Dunántúl nagybirtokkal teli területén is kialakultak 
"tanyák", bár ezek jellege és eredete más, mint az Alföldön 
létesülteké. Ezek a külterületté vált települések gyakran zsel
lérfalvak voltak, melyek pusztai sorba süllyedtek, illetve több
ségük uradalmi majorsággá alakult. Ugyanakkor a falvak és a 
puszták kapcsolata a XX. szd. elejére meglazult. A falvak népe 
nem tendált a puszták felé, nem a nincstelen agrároroletár-sor-
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sot választotta, hanem a városok felé özönlött, a növekvő ipar
telepek, a kialakuló közlekedés és egyéb munkahelyek felé.
Lényegében ezzel és ekKor szakadt meg e két településtípus: a 

falu és a puszta közti, évtizedeken át fennálló szerves kapcso
lat. Ettől kezdve a puszták népe a falvakban-- legfeljebb a va
sárnapi "köpködő kaszinókban", a templom előtti beszélgetések
ben kaphatott helyet, színezve ezzel a falvak társadalmának ké
pét.
Jegyzetek

/1/ Az első magyarországi népszámlálás /1784-1787/. Szerk. Dá- 
nyi Dezső és Dávid Zoltán Bp. 1960. 6-18. 138-146, 188-192 
230-266. p. adatai alapján. Az adatokban a terület egyet
len szabad királyi városának, Pécsnek adatai is bent fog
laltatnak. A Dél-Dunántúlon ekkor 1322 falut találunk 
594.936 lakossal.

/2/ T. Mérey Klára: A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei 
Hunyady-birtokokon /1767-1867/. Kaposvár, 1975. 12.p.

/3/ B. Lukács Ágnes: Magyarország népessége törvényhatóságok 
szerint az 1820-as években. Bp., 1979. adatai alapján. 

/4/ Megkapóan írja le azt a pusztai hierarchiát Illyés Gyula:
A puszták népe c. kitűnő, s noha az 1930-as években megje
lentetett, de emlékeiben a XIX. szd. végéig visszanyúló 
szociográfiájában.

/5/ Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. 
IV. köt. 216-308.p.

/6/ Somogy megyei Levéltár /továbbiakban SmL/ úrbéri birtokpe
riek anyaga.

/7/ Uo. Főnőkségi iratok 1850. III. 764/850.
/8/ Fényes Elek: Magyarország ismertetése statisztikai, föld- 

irati és történeti szempontból. I. köt. I. és II. szakasz. 
Pest, 1865, 1866. adatai alapján végzett összesítés.

/9/ A puszták lakosainak számát úgy állapítottuk meg, hogy ösz- 
szeadtuk a mezővárosokban, falvakban és pusztákon, továbbá 
a szab. kir. városban megadott lakosság számát, s az így 
kapott összeget kivontuk a megyék összesített lakosságszá
mából. Az így kapott különbség -- feltételezhetően -- a 
külterületen élők számát adta meg, amelyhez még hozzáad
tuk a pusztai lakosként feltüntetettek számát.

/10/ A puszták olykor nagyon népesek voltak, mert gyakran csak 
az úrbéri birtokrendezés során derült ki, hogy zsellérek 
által betelepítettek lévén, nem jogosultak jobbágyi bir
tokra. Ezek a szerződéses zsellérfalvak szinte automati
kusan váltak cselédfaluvá, mint pl. a Zala megyei Tekla- 
falu, ahol 460 lakos élt, vagy a Zala megyei Petri Venti, 
ahol 163 lakost jegyeztek fel /a kérdés számszerű feldol
gozását lásd T. Mérey Klára: Külterületi lakott helyek a 
Dél-Dunántúlon 1765-1913. Kézirat/.

/11/ T. Mérey Klára: A dél-dunántúli települések egyenlőtlen 
fejlődésének okai a dualizmus idején, különös tekintettel 
a külterületi lakott helyekre. MTA Dunántúli Tudományos 
Intézet. Közlemények 30. sz. Pécs, 1983. 113-125.p.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MAJDÁN JÁNOS

A közlekedés szerepe a dunántúli falvak foglalkozási szerkeze
tében 1910-ben

A dunántúli vasúti hálózat a XX. század elején kiépült /1/. 
Néhány vonal és összekötő szakasz készült a századforduló után, 
például a Pécs--Bátaszék közötti vaspálya, a bajai vasúti híd 
/2/ stb., mellyel befejeződött a sínek lerakása. A vasút alig 
fél évszázad alatt a Dunántúl legfontosabb közlekedési ágazatá
vá vált. A vaspálya nyújtotta lehetőségeket a kereskedelmi é- 
letben, az ipar és a mezőgazdaság fejlesztésében nagyszerűen 
felhasználták a kortársak. Felgyorsult a személyforgalom is, 
melynek előnyeit az ország lakóinak többsége naponta érzékelte.
A hatalmas forgalom lebonyolítását egy új szakma képviselői, 
a vasutasok végezték, akikről a népszámlálás községsoros adata
iban nincs külön szó /3/. A közlekedésben dolgozókat összegez
ve közölték -- ami ugyan megnehezítette a feltáró munkát --, de 
egyúttal lehetővé tette az ágazat településenkénti arányának be
mutatását. A Dunántúlon különösen fontos a közlekedésben dolgo
zók számszerinti ismerete, mert az ország folyóparti kikötői 
közül nagyon sok működött ezen a területen. A Dunán és a Dráván 
kívül rendszeres hajózás folyt a Sión, a Rábán és a Murán. A 
vízi járműveken szállított hatalmas mennyiségű áru ki- és bera
kását, a hajók forgalmát a századfordulón a közlekedésben fo
lyamatosan tevékenykedő munkavállalók végezték. A dunántúli ke
reső lakosság a vasút és a hajózás mellett részt vállalt a szá
razföldi fuvarozásban is. A századfordulóra egyre több kővel ki
rakott, szekerezésre minden időben alkalmas út készült, amelyen 
a fuvarozásra vállalkozó falusiak a megrendeléseknek megfelelő
en közlekedtek.
Lakóhely szerinti csoportosítás

Az eredeti célkitűzés, a vasutasfalvak számbavétele miatt 
csak azon települések lakóinak foglalkozási struktúráját vizs
gáltam,! amelyek vaspálya mellett feküdtek és a századfordulón 
sem törvényhatósági jogkörük, sem rendezett tanácsuk nem volt 
/4/. A községi státuszban lévő, de 1848 előtt mezővárosi ki
váltságokkal bíró települések foglalkozási mutatóinak elemzé
se feltehetően segítséget nyújthat "lecsúszásuk" okainak feltá
rásához /5/.
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A volt mezővárosokban élő közlekedési dolgozók
A Dunántúlon 1910-ben 92, korábban mezővárosi jogú tele

pülés volt, és a századfordulóra elkészült vasúthálózat mel
lett feküdt. Ezen községek közül 13-ban a közlekedési dolgozók 
aránya nem érte el a keresők 1 %-át, további 16 helyen az or
szágos átlag 1,7 % alatt volt. 7 községben a keresők l,71--2 %~a 
38 településen, 2.1--5,0 %-a, 11 faluban, 5,1--10,0 %-a a közle
kedésben dolgozott. A dunántúli volt mezővárosok közül 7-ben
10,1 % fölötti arányban foglalkoztatta a helybeli dolgozókat a 
közlekedés valamelyik ágazata.
A közlekedésben dolgozók A település neve
aránya a keresőkből (%) (növekvő százalékos sorredben)

1,0 alatt

1,1 - 1,7 között

1,71 - 2,0 között 

2,1 - 3,0 között

5,1 - 10,0 között

Báta (0,5), Felsőrákos (0,5), Kéthely 
(0,5), Németbóly (0,5), Szarvkő (0,5), 
Szil (0,7), Hosszúpereszteg (0,8), Laj- 
taújfalu (0,8), Szany (0,8), Köpcsény
(1.0) , Lenti (1,0), Mór (1,0), Somló- 
vásárhely (1,0)

Kapuvár (1,1), Böhönye (1,3), Lébény
(1.3) , Rohonc (1,3), Boldogassszonyfa
(1.4) , Karád (1,4), Letenye (1,4), Ta
mási (1,4), Zalaapáti (1,4), Babocsa
(1.5) , Enying (1,5), Magyaróvár (1,5), 
Zalaszentgrót (1,5), Németkeresztúr
(1.6) , Mezőkomárom (1,7), Nagyatád (1,7) 

Kisbér (1,8). Pécsvárad (1,8), Tata
(1,9), Berzence (1,9), Nezsider (1,9)', 
Devecser (2,0), Toponár (2,0)

Bonyhád (2,1), Marcali (2,2), Tűrje
(2.2) , űánosháza (2,3), Sümeg (2,3), 
Paks (2,4), Rum (2,5), Szentgotthárd 
(2,5), Döbrököz (2,6), Dunaföldvár (2,6), 
Sárvár (2,6), Nagymarton (2,7), Pinkafő
(2.7) , Komárváros (2,8), Mohács (2,8), 
Vasvár (2,8), Alsólendva (2,9), Adony
(3.0) , Sellye (3,0), Csorna (3,1), Fer- 
tőszentmiklós (3,1), Balatonfüred (3,2) 
Rajka (3,2), Zirc (3,3), Nagycenk (3,4), 
Várpalota (3,4), Dombóvár (3,6), Ercsi
(3.7) , Simontornya (3,9), Pincehely
(4.0) , Szigetvár (4,0), Csáktornya (4.1), 
Keszthely (4,1), Bátaszék (4,2), Érd
(4.2) , Moson (4,3), Siklós (4,7), Tó
város (4,9)

Vép (5,3), Martonvásár (5,6), Bicske
(5.7) , Csurgó (5/7), Körmend (6,7),
Tapolca (5,8) , Perlak (6,6), Tolna
(7.0) , Sárosd (7,2), Győrszentmárton (8,8) 
Szőny (10,0)
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10,1 fölött Csepreg (11,0), Lajtaszentmiklós
(12,4), Barcs (13,6), Szentlőrinc 
(13,9), Muraszombat (14,6), Német
újvár (19,2), Celldömölk (23,0)

A vizsgált 92 település
Két nagy csoportba osztható: a falvak majd harmadában a köz

lekedésben dolgozó keresők aránya nem érte el az országos átla
got (29 helyen), míg a felében (46 helyen) 3 %-ig növekedett 
részvételük. Azon volt mezővárosok, ahol a közlekedési dolgozók 
aránya az országos átlag alatt maradt (Báta, Felsőrákos, Két- 
hely, Németbóly, Szarvkő, Szil, Hosszúpereszteg, Lajtaújfalu, 
Szany, Köpcsény, Lenti, Somlóvásárhely, Böhönye, Lébény, Bol
dogasszonyfa, Karád, Babolcsa, Mezőkomárom, Németkeresztúr), a 
századforduló után hazai viszonylatban kis lélekszámú telepü
lések voltak. A néhány száz lakos többsége mezőgazdasági terme
léssel foglalkozott. A felsorolt falvak nemcsak városi státu
szukat vesztették el, hanem a korábbi időszakban sokhelyütt a 
meglévő járásszékhelyi funkciójukat is. Ezen településeken a köz
lekedési dolgozók országos átlag alatti jelenléte jelezte, hogy 
a volt mezővárosok lakói nem tudtak élni a tőkés termelés nyúj
totta lehetőségekkel. A korábban valamilyen szempontok alapján 
központnak számító települések vesztették el több évtizedre ad
digi funkciójukat.
A vasutak mentén fekvő volt mezővárosok közül Mór, Kaposvár, 
Magyaróvár, Nagyatád, Enying, Rohonc, Tamási Zalaszentgrót és 
Letenye a századforduló után is járásszékhely maradt, annak el
lenére, hogy ezekben a falvakban is az országos átlag alatt 
dolgoztak a közlekedési ágazatban. Földrajzi fekvésükből kö
vetkezően megtartották ugyan a közigazgatásban korábban megszer
zett poziciójukat, de az első világháború előtt gazdasági 
struktúrájuk alig változott. Ez alól Kapuvár, Magyaróvár és 
Nagyatád volt a kivétel, ahol a mezőgazdasági termelés mellett 
más iparágakban is dolgoztak a helyi lakosok.

A közlekedésben dolgozók aránya a vizsgált települések felé
ben az országos átlag fölött volt. Az 1,7 %-ot alig túllépő 
települések között kettő (Berzence, Toponár) nem volt járási 
székhely, a többi (Pécsvárad, Kisbér, Tata, Nezsider, Devecser) 
közigazgatási központként funkcionált. A még több közlekedési 
dolgozónak otthont adó volt mezővárosok közül Bonyhád, Marcali, 
Sümeg, Paks, Rum, Szentgotthárd, Dunaföldvár, Sárvár, Mohács, 
Vasvár, Alsólendva, Sellye, Csorna, Balatonfüred, Zirc, Oombóvár, 
Szigetvár, Csáktornya, Keszthely, Moson és Siklós járásszékhely 
volt, ami azt jelentette, hogy a 45 elemezett település több 
mint fele közigazgatási központként működött. A székhelyi rang
jukat elvesztett favak közül Türjén, üánosházán, Nagymartonban, 
Pinkafőn, Adonyban, Fertőszentmiklóson, Simontornyán, Pincehe
lyen, Ercsiben, Érden, Bátaszéken, más ágazatokban is volt le
hetőség álláshoz jutni.
Várpalotán és Tóvárosban sokan dolgoztak a bányákban. Az orszá
gos átlag feletti közlekedésben foglalkoztatott lakosok falvai

199



közül a már említett Berzencén és Toponáron kívül Döbröközben, 
Komárvárosban, Nagycenken, Rajkán folyt számottevő mezőgazdasági 
árutermelés. A közlekedési dolgozók aránya kiemelkedően magas 
volt -- 5,1 % fölött -- néhány dunántúli településen, melyek 
közül Bicske, Csurgó, Körmend, Tapolca, Perlak járási székhely
ként működött. Vépen, Martonvásáron és Sárosdon, valamint Győr- 
szentmártonban a meghatározó mezőgazdasági termelés mellett, 
Tolnán és Szőnyben a különféle ipari üzemekkel párhuzamosan a- 
lakult ki a közlekedési ágazatban dolgozók magas aránya. A leg
több vasutas, hajós és kocsis lakója -- 10,1 % fölött -- hét du
nántúli volt mezővárosnak volt, melyek közül Csepreg, Barcs, 
Szentlőrinc, Muraszombat, Németújvár és Celldömölk járási köz
pont feladatkörét látta el, s egyedül Lajtaszentmiklós nem ren
delkezett ilyen ranggal. Valamennyi felsorolt községben a mező
gazdaság mellett (amely Csepregen és Lajtaszentmiklóson volt a 
legjelentősebb) különböző iparágak képviseltették magukat, s e 
települések sokféle foglalkozást jelző mutatói bizonyítják: itt 
megindult a tőkés fejlődés.

A volt mezővárosok foglalkozási struktúráját vizsgálva kide
rült, hogy a közlekedésben dolgozók országos átlag alatti je
lenléte szoros összefüggésben volt az érintett települések 
"funkciócsökkenésével". Néhány járásszékhely-községet leszámít
va, ahol más ágazatokban is dolgozhattak a helybeliek, a kevés 
közlekedési dolgozó jelezte a hagyományos termelés konzerváló
dását, az új polgári formák hiányát. Ugyanakkor a sok vasutas, 
hajós és fuvaros lakóval rendelkező volt mezővárosok továbbra 
is járási székhelyek maradtak, amelyekben többféle ágazat kí
nált munkaalkalmat a település polgárainak.
Közlekedési dolgozók a falvakban

A dunántúli települések foglalkozási mutatóinak vizsgálatakor 
feltűnt, hogy 23 olyan vasutmenti falu volt, ahol a lakosság 
soraiban legalább félszázan a közlekedésben dolgoztak. Össze
vetve a keresők számát a közlekedésben foglalkoztatottakéval, a 
következő helyzet alakult ki:
A közlekedésben dolgozók A település neve
aránya a keresőkből (%) (növekvő százalékos sorrendben)

1,0 alatt -

1,1 - 1,7 között Budaörs (1,6)
1,71 - 2,0 között -

2,1 - 5,0 között Pomáz (2,8), Felsőőr (3,3), Győrszentiván 
(4,0), Budakeszi (4,7), Sárbogárd (4,5), 
Kotor (4,9)

5,1 - 10,0 között Villány (5,1), Kiskőszeg (5,5), Bia (6,2), 
Tárnok (6,5), Budafok. (6,8), Somogy szob 
(8,1), Muraszentmária (8,2), Siófok (3,3), 
Gyékényes (8,9), Nagytétény (9,3), Moson- 
szentmiklós (10,0)

10,1 fölött Belica (10,8), Murakirály (15,6), Ligetvár 
(15,7), Gyönyü (19,3), Zákány (23,2)
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Az 50 vagy ennél több közlekedési dolgozóval rendelkező fal
vak között egy sem volt járási székhely, országos átlag alatti 
arányban csak Budaörsön laktak. Területi elhelyezkedésük jól 
jelezte a közlekedési ágazaton belül ott dolgozók foglalkozá
sát. -- Az első nagy csoportba a főváros vonzáskörzetében meg
található települések tartoztak: Budaörs, Pomáz, Budakeszi, Bia, 
Tárnok, Budafok, Nagytétény. Ezekben a falvakban sok olyan dol
gozó lakott, akik a jó közlekedés nyújtotta lehetőséget kihasz
nálva, bejártak a fővárosban található vasúti, hajózási és köz
úti munkahelyekre. Másik részük a budapesti vonzáskörzetben 
megtermelt piaci terményeket fuvarozta a fővárosi piacokra. 
-- A második nagy csoportba a vizek mellett található falvak 
sorolhatók, ahol a közlekedési dolgozók nagyobb része a hajó
záshoz kapcsolódva dolgozott: Győrszentiván, Kotor, Kiskőszeg, 
Muraszentmária, Siófok, Murakirály, Ligetvár, Gönyü, Zákány. 
Ezekben a falvakban gyakori volt a vizen szállított áru átrako
dása szárazföldi szállítóeszközre és fordítva, s emiatt a hajó
sok mellett sok vasutas és szekerező családfő élt ott.
-- A harmadik csoportot azon települések alkotják, ahol valami
lyen helyi áru nagy tömegű piacra vitelét végzik az ott lakók. 
Felsőőrön, Belicán fát, Villányban bort, Mosonszentmiklóson 
szántóföldi terményeket fuvaroznak a környékbeli településekre 
és a vasútállomásokra. -- Végezetül a vasútvonalak metszés- és 
kiágazópontjain találhatók olyan falvak, amelyekben döntő több
ségben vasutasok laktak: Sárbogárd, Somogyszob, Gyékényes. Ter
mészetesen itt is dolgoztak szekeresek, de a számszerű arányok 
pontos ismeretét a további kutatás tudja megállapítani.

A dunántúli falvakban élő és a közlekedés különböző terüle
tein dolgozó lakosság teljes feltárását valamennyi település 
részletes adatainak birtokában lehet befejezni. A feltárás je
len pillanatában ismert az a 23 falu, amely korábban semmiféle 
közigazgatási központ szerepét nem töltötte be, mégis vonzotta 
a polgári keretek között kiépülő közlekedést.

A vasutak mentén fekvő volt mezővárosok és a közlekedési fal
vak területi elhelyezkedése jól kirajzolódó hálózatot alkot. A 
hálózat látszólag nem változott a Fényes Elek által papírra ve
tett 1840-es évekbeli állapothoz képest. A közlekedésben dol
gozók arányainak figyelembevételével készült térképen feltűnt, 
hgy a vizsgált települések alkotta hálózatban ritkábban helyez
kedtek el az országos átlagot meghaladó volt mezővárosok. Ez a 
ritkulás valószínűleg jelzi azt a későbbi elemzések után pon
tosítható feltételezést, hogy a tőkés gazdasági körülmények kö
zött differenciálódott a településhálózat. A korábbi mezőváro
sok egy része megőrizte és tovább bővítette körzeti központ 
szerepét, a másik csoportba tartozók esetében csökkent vagy 
stagnált ez a szerepkör. A közlekedésben foglalkoztatottak a- 
ránya, még ha egyetlen szempontból is, de jelzi ezt az átszer- 
veződési folyamatot, melynek pontos megrajzolásához valameny- 
nyi ágazat és település adatainak feldolgozása szükséges. A 
közlekedési dolgozók jelenlétének vizsgálatakor egyetlen szem
pont alapján ugyan, de feltárult a dunántúli településhálózat 
átalakulási folyamata. A településhálózaton nagyon szépen ki-
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rajzolódó fehér foltok a természetföldrajzi adottságok mellett 
a tőkés fejlődésben élenjáró, abba bekapcsolódott, nagyobb te
rületekre vonzó hatást gyakorló városok helyét jelölik (Pécs, 
Kaposvár, Nagykanizsa^ Győr, Székesfehérvár). A századordulón a 
közlekedésben dolgozók aránya alapján megrajzolt hálózat jelzi 
azt is, hogy néhány dunántúli megyeszékhely körül továbbra is 
sok alközpont működik. Ez valószínűvé teszi, hogy e megyei köz
pontokban nem indult meg a tőkés gazdaság nagy területekre ható 
kibontakozása (Szekszárd, Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron, 
Koson). A hálózaton kirajzolódott "lyukak" harmadik csoportját 
a városhiányos területek alkotják, ahol természetföldrajzi okok' 
miatt nem, vagy alig található település (Veszprém környéke, 
•Esztergom környéke, a Dráva mente).

Jegyzetek
/1/ A részletesebb elemzésre sor került:

Majdán János: A dunántúli vasúthálózat kiépülése = A Dunán
túl településtörténete VI. /PAB--VEAB Értesítő 1986/. 447- 
456.p. Veszprém, 1986.

/2/ Valamennyi vasútvonal építkezéseiről bővebbet:
Majdán János: A "vasszekér" diadala, Kossuth, 1987.

/3/ A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. 
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Budapest, 1877.
Thirring Gusztáv: Városaink népességének alakulása 1787-től 
1910-ig. = Városi Szemle, IV. 1911. 465-492.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

IDEI MIKLÓS

Alsóőr község helytörténete és magyar népi kultúrája

Alsóőr /Unterwart/ község Ausztria burgenlandi tartományában, 
a- Pinka-patak partján fekvő település. Burgenland tartomány 
1921-ben jött létre három magyar megye -- Vas, Sopron, Moson -- 
területének megcsorbításával. 1920-as adatok szerint lakóinak
8,4 %-a, az 1981-es adatok szerint 1,4 %-a magyar. Alsóőr a 
Felső-Őrség magyar népszigetének egyik települése, lakóinak 
száma a századfordulón 1489 fő. Az 1981-es népszámlásái adatok 
szerint 725 fő és a lakosság 88,2 %-a vallotta magát magyar 
nemzetiséginek .

A Pinka völgye -- így Alsóőr környéke is -- már a neolitikum 
idején lakott terület volt, amit a felszínre került csiszolt kő
eszközök is bizonyítanak. A római kori leletek tanúsága szerint 
Sa varia egyik élelmiszertermelő területe volt. A népvándorlás 
korában itt is megfordultak a hunok, gótok, avarok, majd ké
sőbb a szlávok. A IX. század elején Nagy Károly birodalmához 
csatolta és így a nyugati kereszténység hatása alá került. A 
honfoglalás, majd a kalandozások idején a terület lakossága el
menekült vagy elpusztult.

Az ország nyugati vidékét telepítették be legutoljára a hon
foglaló törzse«. A Pinka völgyének betelepítése nagyjából az 
egyházszervezet kialakulásának időszakára esett. Az országnak 
nyugaton nem voltak természetes határai, ezért ezt védhetővé 
kellett tenni. A folyóvölgyeket járhatatlanokká tették, az 
átkelőhelyekre pedig őröket telepítettek. A nyugati védővonal 
egyik jelentős része volt a Pinka völgye. Az őrök falvakban, 
apró csoportokban, "szegekben" egymáshoz közel telepedtek le.
A szegeken belül voltak a szerek, amelyek később közigazgatási 
egységekké is váltak. A X--XI. században az őrök magyarok vagy 
más rokon népek -- székelyek, besenyők -- voltak. Szervezetük, 
életmódjuk különbözött a Dunántúl többi területén élő népeké
től . Szabadok voltak, külön várispánsághoz tartoztak, elöljá
rójukat maguk választották. Életmódjuk is különbözött a várné- 
pekétol, elsősorban azért, mert a határ állandó őrzése nem
tette lehetővé a földművesség olyan mérvű meghonosítását, mint 
amilyen a szomszédos területeken volt. Az őrvidék önellátó volt 
minden téren, fegyvereiket is maguk készítették, noha a "vasve
rőszék" helységnév azt tanúsítja, hogy a vasból készült hasz
nálati eszközeiket, fegyvereik vas alkatrészeit más személyek 
'vasverők" készítették.

A XIII. században jelentős változás ment végbe az őrség és 
az őrök életében. A tatárjárás után a király várak építésére 
és véderő tartására kötelezte a birtokosokat, így a határőrök
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szerepe csökkent, amely társadalmi helyzetükre, életmódjukra is 
kihatott. Korábbi kiváltságaik veszélybe kerültek, szabadságuk 
/nemességük/ elismertetéséért állandó harcot kellett folytatni
uk. Csupán testületi /kollektív/ nemességet élvezhettek. Ko
rábbi különálló ispánságuk megszűnt, a vasvári ispán alá ren
delték őket, elöjáróikat /őrnagyok/ ezután az ispán nevezte ki.

A feudális anarchia idején az őrvidék népe is sokat szenve
dett a nagyhatalmú földesurak túlkapásaitól. Az őrök falvaik
ba idegeneket -- jobbágyokat -- telepítettek és így az őrfalvak 
többsége elveszítette kiváltságát, a nemesek jobbágysorba süly- 
lyedtek. A XIII. századtól a nyugati végeken új földesurak -- 
német lovagok -- jelentek meg, számük a XIV. században növek
szik. A német földesurak jobbágyaik pótlására németeket telepí
tettek be, így a terület /pl. a kőszegi grófság is/ fokozatosan 
elnémetesedett.

Alsóőr először 1333-ban szerepel írott forrásokban. Egy ok
levél két szomszédos településsel, Óbérrel és Ráborttal együtt 
kiváltságokat élvező falunak nevezi. A község neve csak később,
XV. századi periratokban fordul elő. A pereskedés falun belül 
vagy falun kívül mindig a földért, a birtokért folyt. 1482-ben 
és 1496-ban a Baumkircher-testvérek gabonaföldeket vettek el 
az alsóőriektől, a gabonát pedig felégették. A perben a falut 
képviselő bírák nevei is fennmaradtak: Valentin Hogen, Malom 
Péter, Johann és Ágoston. Ekkor a faluban 13 család élt, amely 
kb. 75-80 lélekszámnak felelt meg. A német nyelvű lakosság a- 
ránya 6,6 \ /1482/.

A XVI. századtól ismétlődő török hadjáratok az ország terü
leteihez hasonlóan itt is megtizedelték a lakosságot. A határ- 
őrvidék földesurai /Batthyány, Eszterházy, Draskovics/ birtoka
ikra ismét német jobbágyokat telepítettek. Ennek következté
ben az ország nyugati határvidéke elnémetesedett, csupán néhány 
település -~ Felsőőr, Alsóőr, Sziget, Jobbágyi -- régi magyar 
lakossága maradt meg népszigetként. Az 1532. évi török támadás, 
Kőszeg ostroma után a németek mellett, horvátokat is telepí
tettek a határvidékre.

A XVI. századtól a földesurak részéről ismétlődnek a táma
dások. Egyrészt a falu határát akarták módosítani az alsóőriek 
kárára, másrészt nemességükről, kiváltságaikról megfosztani 
őket. Az 1547-es országgyűlés elismerte az alsóőriek és felső- 
őriek nemességét. Ez a nemesség azonban még most sem valódi 
nemesség, még mindig kollektív, kommunitáshoz kötve. Aki a fa
luban élt és birtoka volt, az nemesnek számított. Valósi nemes
ségük elismerése 1582-ben történt meg, amikor egy birtokössze
írás már név szerint említi a falu lakóit, birtokosait. Az ösz- 
szeírásban új nevek is szerepteltek, ők is nemesként felsorol
va, ami azt tanúsítja, hogy a XVI. században betelepüléssel, 
birtokszerzéssel még nemessé lehetett válni, nemességet lehetett 
szerezni. A XVI. század végétől ez a lehetőség megszűnt, ezután 
a faluba betelepülő, ha nem volt nemes, birtokszerzéssel nem 
válhatott azzá. Azok, akik nemesi birtokon, kúrián telepedtek 
le, külön réteget alkottak, agiliseknek nevezték őket. (1328- 
ban Alsóőrött 43 agilis élt, közülük 12 iparos és egy boltos 
volt.) A nemesi kommunitás élén a bíró állt, akit még mindig 
őrnagynak neveztek. Az agilisek külön kommunitást alkottak, a- 
melynek élén szintén bíró állt.
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A XVI. századtól jelentős változások mentek végbe a gazdál
kodásban és a lakosság életmódjában. A földművelés mellett szín
vonalas, istállózó állattartás, állattenyésztés alakult ki. A- 
usztria közelsége miatt terményeiket és állataikat jó áron tud
ták értékesíteni az osztrák piacon. A piaci termelésre való át
állást, kereskedést nemesi kiváltságuk révén élvezett vámmen
tességük is ösztönözte, így többlet jövedelemhez jutottak.

1549-ben Alsóőrött 46 család élt hét teljes kúrián. A lakos
ságnak már 17,7 %-a német volt. 1599-ben már az egytelkes ne
mesek, így az alsóőriek is adót fizettek.
Az adóösszeírások tanúsága szerint Alsóőrött 1599-ben 72 adózó 
család 123 forint adót fizetett, 1601-ben 72 család 58,40 fo
rint, 1604-ben 37 család 19,20 forint adót fizetett. 1626-ban 
már csak 10,65 forint adót fizetett 50 adózó család.
Az adatokból kitűnik, hogy ebben az időszakban csökkent; a la
kosság száma. Ezzel együtt fokozatosan el is szegényedtek. Nö
vekedett viszont a német anyanyelvűek száma, arányuk 1720-ban 
már eléri a 41 %-ot.

A reformáció a Felsőőrséget csak később érte el és nem A- 
usztriából, hanem Magyarországról. A XVI. század végére . már 
minden község protestánssá vált. Mivel a földesurak evangéli
kusok lettek, így feltehetően az itt lakók is azzá váltak. Ami
kor a Batthyányak áttértek, a református hitre, akkor a környe
ző falvak népe -- így az alsóőriek is -- reformátussá váltak.
A reformátorok prédikátora Beythe István szuper intendáns volt. 
1852-től már a Battyányak bizalmas. Öt követte /vagy talán ve
le egyidőben -- hiszen 40 évig élt ezen a vidéken/ Gál János, 
aki Felsőőrött is prédikált. Mivel Alsóőrnek ekkor nem volt 
temploma, feltehető, hogy ők is reformátusokká váltak és Fel
sőőrbe jártak át az istentiszteletekre.

Az ellenreformáció nagy eredménye, győzelme volt, hogy a 
protestánsok eddigi támogatója, a Batthyány-család rekatoli- 
zált, így Németújvár és környéke is katolikussá vált. Batthyány 
Adám 1634-ben megparancsolta, hogy birtokairól távolítsák el a 
protestáns papokat. A felsőőriek egy része eredményesen ellen
állt az ellenreformációnak. Ezt bizonyítja az 1618. évi sop
roni országgyűlés is, amely Felsőőrt artikuláris helynek ismer
te el. így templomukat és iskolájukat is megtarthatták. Felső
őrött már 1655-től volt református iskola. Alsóőr lakosságát si
került rekatolizálni. A katolikus egyház azonban csak 1797-ben 
vált önállóvá, temploma is ekkor épült. Iskolája száz évvel ko
rábbi. A Kazó-féle vizitáció már 1697-ben említést tesz az al
sóőri iskoláról, amelynek iskolamestere egyben harangozó is 
volt. Az 1757. évi Batthyáriy-féle vizitáció idején Pozsgay Já
nos volt a tanító, 1766-ban pedig Denis János. A XIX. század 
elejétől már minden tanító nevét és működését megörökítették.

A XIX. század második felétől a falu gazdasági és társadal
mi életében jelentős változások mentek végbe. A jobbágyfel
szabadítás után a nemesi kiváltságokat is megszüntették. Az 
alsóőri nemesség azonban görcsösen ragaszkodott kiváltságaihoz, 
ezért meggátolták a jobbágyok földhözjutását. Végül is csak 
1367-ben került sor földosztásra. A nemesek, agilisek, jobbá
gyok közötti társadalmi különbségek és ellentétek csak fokoza

207



tosan szűntek meg. 1884-ben a nemesi közösség felbomlásával a 
folyamat felgyorsult, bár a "nemességtudat" még sokáig élt ben
nük .

A reformkor anyanyelvi mozgalmainak és a század második fe
lének magyarositási törekvései hatására a falui,/ lakossága újra 
elmagyarosodott. 1825-ben az agiliseknek már c-sak 37 %-a, 1835- 
ben a nemeseknek pedig már csak 36,6 %-a volt német. 1910-ben 
az 1564 lakosból már csak 63 fő német anyanyelvű /4,01 %/.

A település történetéről, társadalmáról, művelődési viszo
nyairól a XIX. század elejéig alig ismerünk adatokat. Amit is
merünk, azok a birtokperekből követhetők nyomon. A XIX. szá
zad második felének forrásanyaga is feltáratlan. A XX. század 
kutatását az 1968-ban alakult Burgenlandi Magyar Kultúregye- 
sület szorgalmazza.

Mivel a gazdaság és társadalom modernizálása a XIX. század 
végén felgyorsult, a népi emlékek, hagyományok is gyorsan el
kallódtak, feledésbe merültek. A még fellelhető tárgyi emlékek 
felkutatását és összegyűjtését a Burgenlandi Magyar Kultúregye- 
sület mellett az Alsóőri Múzeumi Egyesület végezte el. A XIX. 
század végi, XX. század eleji paraszti gazdálkodás és néhány 
mesterség munkaeszközeit, szerszámait összegyűjtötték. Az ösz- 
szegyűlt gazdag anyagot kiállították az ugyancsak a XIX. szá
zadban épült két szép parasztházban, amely "Alsóőri Otthon" 
néven ad otthont a gyűjteménynek. /Videofilmen látható a múze
um és gyűjteménye/. A győri Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főiskola magyarságkutatásának keretében -- • amely a Magyarság- 
kutató Csoport és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület támo
gatását élvezi -- Barsi Ernő népzenekutató, kutatócsoportunk 
tagja összegyűjtötte a még fellelhető népzenei anyagot. A gyűj
tés eredménye két kötet-ben "Daloló Őrvidék" címmel jelenik meg 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kiadásában. A könyv ünne
pélyes bemutatása 1987. november 6-án lesz az ausztriai Felső
őrben /Oberwart/. Az őrvidéki magyar népsziget anyanyelvi kul
túrájának feltárásában elévülhetetlen érdemeket szerzett a fel
sőőri születésű Imre Samu akadémikus. Seper Károly és Barsi Er
nő gyűjtő és kutatómunkája bizonyította, hogy még mindig e- 
redményesen lehet és érdemes helytörténeti, néprajzi kutató
munkát folytatni, még reménytelennek tűnő helyzetben is.

Irodalom
Kovács Márton: A felsőőri magyar népsziget. Település- és népi

ségtörténeti értekezések. Budapest, 194'2.
Sozán Mihály: A határ két oldalán. Párizs, 1985. Irodalmi Új

ság Sorozata.
Berta josef: Gemeindekronik. 1973. Kézirat.
Deák Ernő: Magyar kisebbség Burgenlandban = Katolikus Szemle

1979. 31. sz. 254-265.p.
Juhász László: Burgenland. Történelmi Útikalauz, München, 1976. 
Seper, Karl: Unterwarter Heimatbuch, Unterwart, 1976.
Őrség /A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Tájékoztató Köz
leményei/ 1979-1987. évi számai.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KÖVY ZSOLT

Kéttornyúlak településtörténete a református egyház anyakönyvei 
alapján /1750-1850/

Lak a XIII. századtól a szomszédos Dálkán /ma Dáka/ is 
birtokos Laki vagy Dálkai és velük rokon családok faluja. A fa
lut csak egy 1317-ben kiadott oklevél említi először, de a csa
ládról az előző század elejéről ismerünk adatokat. A közös ős
től származó rokon családok közül csak a Hathalmiak érik meg a
XV. századot, az övék a falu még a következő évszázadban is /1/. 
XIII. századi létezésének fő bizonyítéka a templom, amelynek 
román stílusú épületelemei máig is fennmaradtak, s a XVI. szá
zad végétől a falu is a templom két tornyáról kapta új nevét, a 
Kéttornyúlakot. Első okleveles említése 1360-ból való. Bertalan 
nevű plébánosa 1401-ben nyer említést /2/.

A Hathalmiak után csak a XVII. század közepétől részesednek 
benne más nemesek is, így a Bottka, Acsádi és Somodi családok.
A XVIII. századra közbirtokká válik. Lakói fő megélhetési for
rása a gabonatermelés. Fuvarozást és napszámot Pápán találnak. 
Társadalma 1768-ban részben örökös, részben szabadmenetelű job
bágyokból áll. 1785-ben 28 nemest, 1828-ban 13 iparost írnak 
össze. 1785-ben 322 a népesség száma /3/.

A pápaival azonos időre tehető reformáci ó a faluban is ha
mar gyökeret eresztett. Első református lelkészét, Szeli Ger
gelyt 1618-ban említik először a protokollumok. Árpád-kori 
temploma a reformátusoké lett, amelyet 1683-ban az átvonuló 
törökök a faluval együtt elpusztítottak. Újjáépítésére csak 
1698-tól került sor, de már az oldalhajók és a délnyugati to
rony nélkül. 1889-ben villámcsapás következtében a délkeleti 
torony is elpusztult és 1890-ben épült meg mai formájában mind 
a két torony.

Még a XVIII. század derekán is szinte tiszta református val- 
lású a község. A római katolikusok száma csak a XIX. század 
elejétől kezd számottevően emelkedni -- az uradalmi betelepítés 
révén. 1785-ben a katolikusok száma 74 fő, a reformátusoké pedig 
248. Az arány a XIX. század közepéig fokozatosan kiegyenlítődik, 
de a falu így is református jellegű. Egyrészt azért, mert re
formátus anyaegyház, ide tartozik leányegyházként Dáka, Bor.sos- 
győr és Nóráp /1752-től/. Másrészt azért, mert nemesei is 
/Bartalos, Bartos, Baranyai, Göndöts, Kőszegi, Soós, Tatai stb/ 
főként reformátusok voltak. Ebből következett, hogy a községi 
elöljáróság összetétele szinte megegyezett a református egyház- 
község presbitériumával. Kéttornyúlak még az 1750-1850 közötti
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időben is református jellegű község, tehát a nevezett időnek 
református anyakönyvi elemzése községtörténeti értékű is.

1. A vizsgált anyakönyvek bemutatása
Három vegyes /keresztelési, esketési, halotti/ anyakönyv 

vizsgálata alapján igyekszem keresztmetszetet adni a falu re- 
formátusságának életéről. A legrégibb anyakönyv 1738-tól 1791-ig 
tartalmaz anyakönyvi adatokat. Sajnos a II. világháború során 
az l.-48.p. /1725-1738/ megsemmisült. Anyakönyvező lelkészek
voltak: Bányai István /1738-1748/, Lepsényi István /1749-1755/, 
Lampért György /1755-1769/, Kun László /1769-1774/, Kopotsi 
Pál (1774 — 1786), Pápai Ferenc (1786--1791). Lampért György 
/1755-1769/ csak a kereszteléseket sorszámozta, az elteme
tettek és a kopuláltattak /megeskedtettek/ sorszám nélkül sze
repeltek a soros évben ai megkereszteltettek között. /1-150. 
sorszám, 79-126.p./ 1769-től 1791-ig keresztelési anyakönyv
/126.p.-202,p . s 217-247.p./, 1769-től 1791-ig esketési anya- 
könyv /203-211.p./, 1769-től 1791-ig halotti anyakönyv /249-
259 p./. Tehát az anyakönyv csonka állapotában: 49.p.tói 259. 
p-ig lapszámozott. A vegyes anyakönyvek II. kötete: 1791-1836. 
/1-521.p./ Megkereszteltettek: 1-347 . p .- Megeskedtettek: 377.p.- 
441.p. - Meghaltak: 461.p .-512.p. -Anyakönyvező lelkészek: Pá
pai Ferenc /1791-1793/, Németh János /1793-1806/, Nagy József 
/1806-1815/, Nagy János /1815-1821/, Héregi András /1821-1824/, 
Betsák József /1824-1830/, Soós János /1830-1835/, Kováts 
Ferenc /1836/. Kováts Ferenc lelkész /1835-1851/ feljegyzései 
a 348-351. - 353-358. - s 442-443. lapokon. A vegyes anya
könyvek I'II. kötete: 1837-1858. (1-372. p.) Keresztelés: 1837-
1858. /3-195.p./ Házasság: 1837-1858 /211-251.p./ Meghaltak:
1837-1858 /291-361.p./ Anyakönyvező lelkészek: Kováts Ferenc
/1837-1851/, Barthalos Mihály /1851-1856/, Lanczinger János 
/1856-1858/. - Kováts Ferenc lelkész feljegyzései: 369-372.p.

A felsőbb egyházi hatóság, figyelembe véve a mindenkori 
kormányzat előírásait is, időről-időre foglalkozott az anyaköny
vezés rendjével, amelyeknek nyomai a vizsgált anyakönyvekben is 
fellelhetők. Ezekből a rendelkezésekből idézzünk néhány kie
melendő jelentőségűt.

"Minden Ekklesiának különös Matrikulája legyen. /Egyházker. 
közgy. 1791.no.8/" -- A fattyú gyermekeknek tsak annya nevét 
kell beírni a Matrikulába, az Attya helyett ezt írván: bi
zonytalan Atyától. /1799/4./ -- A Matrikulába a Nemes nem csak 
N. betűvel írandó, hanem ki kell írni így: Nemes. /1800/13/ -- 
A Matrikulában a Kereszt Atyák után különös rubrika legyen, 
mellybe a kisdedeknek hitelesen bebizonyított beoltása felje
gyeztessék. /1823/32/ -- A copulaltaknak Matrikulájába a Kérők 
és Kiadó rubrikája után legyen egy rubrika ezen titulus alatt:
A Házasoknak mentő Himlővel lett beoltását bizonyító bizony
ság . /1823/32/13 . / -- A Matrikuláknak egyformaságát tárgyazó
Rendszabások és Tabellák kiadatnak a Superintendentiális Con
sistorium által./1824/19/. -- A rendes és az Ekklesiának maradó 
Matrikulákból minden esztendő elein a Születtek, Házasodtak és 
Halottak Matrikuláját a Lelki Pásztorok szóról szóra tiszta 
jó tentával olvasható betűkkel in Folio leírják, a Filia belie
ket is külön, és ezt mint valóságos Matrikulát a Járás beli
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Szolga Bíró úrnak a ki ezt vidimálja is, által adják /1828/19.- 
1335/114/ /4/. -- A Reformata Bábák nem köteleztetnek a Keresz
telésre, hanem ha észre veszik, hogy a Rom. Cath. kisded halá
los állapotban van, azt kötelesek a Szüléknek megjelenteni, és 
akár melly nemenn lévő Rom.Cath. személyt a megkeresztelésre 
meghívni, s a keresztség eszközeit neki subministrálni./1808/ 
42/. -- A Keresztség alkalmatosságával serkentessenek a Szülék 
a Lelki Pásztorok által gyermekiknek a tehén himlővel való be- 
joltására /1814/57./ -- Tsak Vasárnapokon és Innep napokon eshe- 
tik meg a házassági hirdetés: mindazáltal a Pápista Decretális 
Innepeken, a mellyek veres betűkkel vágynak ki írva megeshetik"

^/1817/53/ /5/. -- Végül néhány rendelkezés a halottakkal, s el
temetésükkel kapcsolatosan. "Az énekszós halottnak kikéséréséért 
fizetni kell a Prédikátornak. /794/21./ -- A megholtak 48 óra 
előtt Doktorok megvizsgálása nélkül, hanem haragadó nyavalyák
ban el ne temettessenek. /1813/33./ -- A keresztség nélkül meg
halt kisdedek tisztességesen és másokkal ugyan azon egy temető
ben temettetnek" /1822/6./ /6/.

Mindezeknek a rendelkezéseknek a szellemében vezették a két
tornyúlaki prédikátorok is az anyakönyveket, amelyeknek vizs
gálata során ezekre fény is derül.
2. ősi családnevek. Beköltözködések. Beilleszkedések.

A községben, mindenekelőtt a református eklézsiában a vizs
gált évszázad alatt nem volt jelentős be- és kivándorlás. A há- 
zasodások révén történtek ugyan betelepedések, de ugyanakkor 
elszármazások is. A lakosság kisebb cseréje a környező falvak 
lakói között bonyolódott. Természetesen a református falvak 
neveivel /Adásztevel, Mezőlak, Mihályháza, Pápadereske, Nyárád/ 
találkozunk a legtöbbet. Szerepet kap néhány, főként evangélikus 
helység is, mint Nagyszőllős és Nagygyimót. Találkozunk olyan 
családnevekkel, amelyek mindvégig meghatározó jelentőségűek. 
Ezek a Barthalos, Bartos, Baranyai, Boda, Csörge, Csákányi, 
Csákvári, Göndöts, Földesi, Császár, Kőszegi, Kapcsándi, Kovács 
Molnár, Nagy, Murai, Soós, Tatai, Tóth, Vargha, Szilos, Verebé- 
lyi családnevek. Később újabb nevekkel ismerkedhetünk. Ezek: 
Bernáth, Bolla, Györgydeák, Szabó, Szőke, Buthi, Mátyás, Pátkai 
Mészáros. A nevezettek között a Barthalos, Bartos, Baranyai, 
Göndöts, Kőszegi, Soós, Tatai és Vargha családok játszottak 
meghatározó szerepet az eklézsia és a falu életében. Főként 
a tanulási lehetőség révén szűntek meg, vándoroltak el ezek a 
családok. A régi nevek közül ma már csak a Kőszegiek, Szilosok, 
Pátkaiak, Csákváriak, Csörgék, Császárok, Bollák, Nagyok és Mé
szárosok maradtak fenn. A beilleszkedést a kialakult családkö
zösség biztosította. Több nemzedéket is elhordozott a nagy csa
lád, sokszor szűkös körülmények között is.
3. Foglalkozási megoszlások. Társadalmi helyzet

Néhány nemes család mellett, a község nagyobbik része job
bágy, zsellér. Az uradalom birtokos urai között a XVIII. század 
végén a Terstyánszki névvel, később a Bott'ka és Roller névvel
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találkozunk. Már az 1756. évi keresztelési anyakönyvben is em
lítés tétetik az uraságról: "Nagy János, Tekintetes Terstyán- 
szki Jáseff Ur béres szolgája és Szecsődi Pál Tekintetes Ter- 
styánszki László Ur bérese." /7/. Bottka Mihály nevével az 1827 
évi keresztelési anyakönyvben találkozunk: "1827. Jul. 15. 
Csákvári Ferenc Tekintetes Bottka Mihály uraság bére
se, fel. Jakab Rozália: lányuk: Rozália" /8/. A református egy
ház új harangjára való adakozók között találjuk Koller uraság 
nevét: "Tekintetes Koller Ignác szolgabíró úr, mint egy részről 
földes uraság is 3 pengő forintokat" /1847. nov. 30/ /9/. E- 
gyébként a zömmel földmíveléssel foglalkozók az anyakönyvekben, 
társadalmi helyzetüktől függően: béres, béres-szolga, szolga, 
vagy ha szabadon gazdálkodók: nemes ifjú, vagy ifjú legény né
ven szerepelnek. Már az 1757. évi anyakönyvben is nyomát talál
juk az iparos tevékenységnek. Takács legények: Boda János, Ko
vács Ferenc és Szabó György. Molnár legény: Áts Ferenc, Varga 
Pál. Molnár István takács legény nevével az 1823. évi anya- 
könyvben találkozunk. Többször tesznek említést az anyakönyvek 
kovács foglalkozásáról is.

A szellemi foglalkozás a lelkészek és tanítók privilégiuma. 
A lelkészekről már szóltunk. Bár már 1773-ban van magyar /re
formátus/ iskola a faluban, 1814-ig a lelkészek végzik a taní
tás munkáját is. Önálló tanítók: Ferdős János /1814/, Lengyel 
István /1823/, Ferdős János /1826/, Timár János /1827/, Bese- 
nyei Kardos István /1829/, parragh János /1830/, Kiss Sándor 
/1831-1833/, Mozgai Pál. /1833-1835/, Hetesi Lajos /1835-1837/, 
Szeness László /1837-1841/, Gyenge Dániel /1841-1844/, Patkó 
András /1844-1846/, Kiss Gábor /1846-1847/, Perei János /1847- 
1848/.

A falut sokszor sújtja természeti csapás, aszály vagy tűz
vész. A társadalmi egyenlőtlenség, betegségek, járványok, fe
lettébb nagy létszámú családok egyaránt hozzájárulnak az egyes 
rétegeknél jelentkező szegénységhez. Kováts Ferenc lelkész 
1847. évi feljegyzéséből tudjuk, hogy az 1847. évben "tsak nem 
éhei holtak meg sok szegények" /10/. Ebből a bejegyzésből tá
jékozódhatunk arról is, hogy "a Búza mérője 18 forint, a Rosé 
14 fr., Apáé 12 for., Kukoriczáé 12 for. - egy rozskenyér 2 
for. - Árpa kényer 35 garas. - Napszám 1 forint, a munkás ma
ga kenyerén - gazdáén 8 garas. Szalonna fontja 15-16 garas. - 
Marha hús fontja 14 krajcár, Bab itzéje 12 krc. Egy itze bor 
12 krc. - pálinka verdunja 3 krc. Egy zsák kolompár 3 for.15 
krc.
4. Házasságok. Beházasodások. Házassági szokások.

Az I. vegyes anyakönyvben még elég szűkszavú informáci
ót találunk a házasságkötésekről. Ennyit csupán: "1756 febr.16. 
copuláltatott Kőszegi György Varga Susannával." /11/. Az 1750- 
1769 közötti időszakban évenként átlag 5 házasságkötést vehe
tünk számba. De 1761-ben, s 1763-ban is 8-8 esküvőre került 
sor. Az 1752-ben vallásgyakorlatuktól megfosztott pápai refor
mátusok kisebb része Kéttornyúlakra járt ki istentiszteletre, 
a nagyobbik Adásztevelre. Egyes pápai reformátusok az anyaköny
vi bejegyzések bizonysága szerint a kéttornyúlaki prédikátor
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esketési és keresztelési szolgálatait is igénybe vették. 1761- 
ben és 1763-ban is egy-egy pápai pár kérte házassága megáldását 
Kéttornyúlakon. 1769-től 1774-ig 27 esküvőről tudunk. Ezek kö
zött 12 pápai és 1 nórápi házaspár szerepel. 1752-ben a Kéttor
nyúlakkal szomszédos Dáka, Borsosgyőr és Nóráp református egyhá
zai is elvesztették szabad vallásgyakorlatukat. Istentisztelet
re Kéttornyúlakra jártak át, de a keresztelési, esketési és te
metési szolgálatokat illetően a kéttornyúlaki anyakönyvben a 
türelmi rendeletig /1781-ig/ alig találunk adatokat. Nyilván 
azért, mert a katolikus plébános stólája alá tartoztak, s igy 
az anyakönyvezés is ott történt. Kéttornyúlak mindvégig megő
rizte a szabad vallásgyakorlathoz való jogát, s így a helyi 
adatok teljesek.

1786-tól megszaporodnak a filiális /Dáka, Borsosgyőr, Nóráp/ 
adatok a házasságkötésekre vonatkozóan is. 1786-tól 1791-ig 33 
házasságkötés történt, ebből három filiából: 16.

1791-től 1836-ig 427 esküvőt számlál az anyakönyv.Ebből két
tornyúlaki 156. A többi a filiákból való. Egy évre 3 esketés 
kerül. 1797-ben 17, 1806-ban 16 házasságkötést jegyez fel az a- 
nyakönyv. A kolera évében, 1831-ben 10 pár köt házasságot janu
ár 8. és április 27. között. A járvány szept. 2-től nov. 8-ig 
tombol, s az anyakönyvi körzetben 63 áldozatot vesz, csak Két
tornyúlakon 28-at. Már 1789-től találkozunk az említett adato
kon kívül a kérő és kiadó emberek neveivel. Esetenként 2-2 vagy 
1-1 névvel. Előfordul a két kérő s 1 kiadó is. A menyasszony- 
kikérők, s kiadók feladatát később a tanúk teljesítik. 1806-ban 
a házasságkötési anyakönyvben a következő rovatokat találjuk. 
Holnap, nap...Az öszveadattaknak nevei ... Tanúbizonyságok.. .Aki 
öszve adta. 1821-től már utalást találunk a háromszori kihir
detésre, s az akkori lelkipásztor, Héregi András a tanúkat 
közbenjáróknak nevezi. Az anyakönyvezés új rendjét az 1824. 
évi ácsi egyházkerületi közgyűlés szabályozza. A rendelkezései
nek megfelelően a következő rovatokba kerülnek be az adatok: 
Holdnap és napszám, Az öszve eskedtetett Házasok Nevei, Lakó 
Helye.-Hivataljok.-Charakterjek.-Bizonyságok.Bébizonyíttatott 
e, hogy van himlővel oltva. A megeskedtető Lelki Pásztor neve.

A nagy rémület /1831/ után, 1832-ben 22 házasságot kötöttek, 
s 1350-ig az évenkénti átlag 10 esküvő, amiből 4 esik Kéttor
nyúlakra.

A házassági anyakönyvben találunk adatokat a beházasodásokra 
is. A valláshoz való ragaszkodás, a társadalmi besorolás álta
lában döntő szerepet játszik a párválasztásban. Házassáo ré.vén 
való beköltözők: Fejes István /Nyárád, 1769/, Mórotz János
/Nyárád, 1788/, Gáspár Ferenc /Kúp, 1789/, Nagy Pál /Vanyola, 
1824/, Horváth Mihály /Pápadereske, 1826/, Őri Ferenc /Kúp, 
1845/, Baki János /Mezőlak, 1747/, Varga János /Kúp, 1848/. 
Számos példát találhatunk a társadalmi helyzet befolyásoló je
lenlétére. Szolgalegény szolgaleányt, özvegyember árva leányt, 
módosabb módosabbat vesz feleségül /12/.
5. Gyermekhalandóság. Átlagéletkor.

1755-től 1769-ig 150 születés /keresztelés/ adatait találjuk
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meg az anyakönyvben. Ugyanakkor 102 halálesetről tesz említést 
a matrikula. A 14 évi szaporulat 48. Az elhunytak között 61 a 
gyermek, a halálesetek 60 %-a. Életkor-adattal csak egy esetben 
találkozunk: "Anno 1766 die 24. Nov. holt meg az Urban Nemes 
Szalai János életének circiter hatvanadik esztendejében" /13/. 
A rövid bejegyzésből is felismerhető viszont, hogy gyermekről 
vagy felnőttről van-e szó. Például: "Anno 1761 Die 22 Februarii 
holt meg Kőszegi Mihály Katalin leánkája." ill.: "1767 Die 23 
Juli holt meg az Urban creg Baranyai Ferencné." /14/. Átlagé
letkort ezért megállapítani még nem lehet, de feltehető, hogy 
alacsony volt.

1770-től 1790-ig a gyermekhalandóság aránya alig változik. 
1786-túl már az elhunytak életkoráról is kapunk információt. 
1786-ban 19 a halottak száma /a filiákéval együtt/, ebből 10 
gyermek. A legidősebb elhunyt 75 éves. A halottakat prédikáció
val vagy énekszóval búcsúztatják. Az előbbi a magasabb rangú. 
Általában a gyermekeket és a szegényebbeket temették énekszóval 
De 1773-ban az uraság a béresét prédikációval temetteti. 1771- 
től több példa is van arra, hogy a pápai református halottak 
emlékezetére "Prédikáczió tétetett" /15/. /1771 Die 2 octobris
holt meg Pápán jó emlékezetű Búzás Pál atyánkfia, nálunk tisz
tességére prédikáció tétetett Die 15 octobris./ 1791-től már 
pontosabban nyomon követhetjük a gyermekhalandóságot és az át
lagéletkort. 1791-ben 15 halott között 12 a csecsemő. 1792-ben 
12 közül viszont csak kettő a csecsemőhalott. Azon év legöre
gebb halottja: 95 éves. 1795-ben 26 halott között 18 a gyer
mek, s ebből 16: 2 év alatti. Szülésben egy asszony halt meg. 
Az átlagkor 10 év, csecsemők nélkül is csak 26. 1797-től 1800- 
ig 63 halott közül 19 a csecsemő. Az átlagkor: 22 év. Annak 
ellenére, hogy 1797. március 16-án temetik prédikációval öreg 
Fúrná asszonyt, aki kerek 100 évet élt. 1806-ban a születések 
száma 44, a halálozásoké 23. A szaporulat nagyon is relatív ér
tékű, mert igen sokan halnak meg 10. éves korig, s általában 
fiatalon. Mutatja ezt az is, hogy az átlagkor 1806-ban mind
össze 20 év, csecsemők nélkül is csak 27. A továbbiakban arra 
figyelhetünk fel, hogy a gyermekhalandóság ugyan magas marad, 
de a felnőtt életkor növekszik. 1811-ben a halottak száma 14, 
ebből 8 csecsemő. Az átlagkor 16 év, de a csecsemők halálát nem 
számítva: 37. 1826-1830 között 149 a halottak száma, ebből
60 a csecsemő. Az átlagkor 25 év, de csecsemők nélkül már 45. 
Az 1831. évi kolera idején 116-an haltak meg, ebből 63-ban ko
lerában. 1832-1835 között az átlagkor már 30 év, s csecsemők 
nélkül már 54 év. 1837-től 1850-ig némileg romlik az átlagé
letkor, s a csecsemőhalandóságban sem tapasztalható számottevő 
javulás. Az átlagéletkor 20 évre süllyed, s a csecsemőhalotta
kat nem számítva is alig éri el a 40-et. Jellemző viszont, hogy 
már lényegesen többen érnek meg igen magas kort /91 éves, 95 
éves stb./. Halotti anyakönyvi rovatok: Holnap, Nap, A megholt 
neve, esztendeje, nyavalyája, Temetés módja.
6. Törvényes és törvénytelen gyermekek aránya

A szigorú valláserkölcs, a korábbi megszégyenítések s az ál
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talános közítélet meghatározó volt ebben a vonatkozásban.Tör
vénytelen gyermekekről /"fattyúról"/ alig tesznek említést az 
anyakönyvek. Ezeket az eseteket azonban érdemes sorba venni. 
1760-ban Sós Jutkának fattyú fia Ferenc születik. A megértést 
tanúsítja, hogy 3 keresztszülő /koma/ pár tartja keresztvíz a- 
lá a kisdedet. 1768 Die 27 January Hajba Jutkának fattyú fia 
holt meg, tudjuk meg a halottak anyakönyvéből. Tragikus esetről 
tudósít az 1790. évi matrikula. 1790 július 13-án meghal Mes
terházi Örse fattyú leánya, Kéttornyúlakon, 6 napos korában. 
Július 28-án pedig a Pápa-Kéttornyúlak közötti úton leli halá
lát a fiatal leányanya is. /Mesterházi Örse fattya veteje után 
hirtelen megholt menvén Pápára/. További eset: 1795. április 
18. Dákéról Farkas Kata világtalan leány szült egy fattyú le
ányt és megkereszteltetett Susának. Vallót Terelmes Ferentzre. 
Majd: "1816. febr. 17. kereszteltetek meg születésére nézve 
űömölki, utazásában Borsosgyőrött szült Sreiner Évának, Augus- 
tána Confessiot tartó asszonynak törvénytelen ágyból szárma
zott leánya Juliánná." /16/. Hét komapár állta körül a keresz
telő medencét. 1821-ből és 1828-ből is van adatunk törvényte
len gyermek születéséről. Az 1828. évit idézzük: "Boka Sárának 
bizonytalan Atyától származó gyermeke Anna. Borsosgyőr." /17/. 
Az egyik keresztapa: Téglás Mester Dargio János Cath. és fele
sége Josepha Walterin. De nemes anyának is lehetett törvényte
len gyermeke. Például: "1831. március 8. Nemes Török Theréziá- 
nak törvénytelen ágyból és Atyától származó fia József Győrből. 
/18/. 1838-ban, s 1839-ben is feljegyeztetik egy-egy törvény
telen gyermek születése: "Antal Juliannának tisztátalan ágyból 
született leánya Sára, s Követsey Katalinnak tisztátalan ágyból 
származott fija János" /19/.

Ezek az esetek azt tanúsítják, hogy a szám ugyan alacsony, 
de az ügyet még így is nagyon komolyan vették. Ennek ellenére 
bizonyos részvét nyilvánult meg a leányanyák iránt.

Egyébként a születések /keresztelések/ száma a filiákkal e- 
gyütt megközelítette az évi 50-et. A halálozásoké közel 40 volt 
A természetes szaporulat az életkor rövidsége miatt azonban nem 
emelte számottevően a lélekszámot. A lakosság száma a vizsgált 
100 év alatt alig emelkedik. Ugyanakkor nagy respektusa volt 
a keresztelésnek, gazdagabbnál és szegényebbnél egyaránt. A 
komaság nagy megtiszteltetés volt. Előfordult, hogy 7-8 koma- 
párt említ a matrikula. A lelkipásztorok gyermekeinek születé
sekor a szomszéd lelkész-házaspárokat hívták meg komáknak. Volt 
eset, hogy 11 keresztszülő-pár tanúsította a keresztségszakra- 
mentumának kiszolgáltatását. A megkereszteltek matrikulájában a 
következő rovatok voltak találhatók: Hónap és nap. Szülék nevei 
és állapotja. Gyermek neve. Szülék lakhelye. Keresztatyák és 
Keresztanyák Nevei. Keresztelő Lelkipásztor Neve. A kereszt- 
ségben leggyakrabban a József, István, Károly, Péter, Ferenc, 
Mária, Zsófia, Erzsébet, Júliánna és Zsuzsánna neveket adták.
7. Halálnemek. Pusztító járványok.

1807-től vannak adataink a halált okozó betegségekről. A kö
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vetkező halálos kórokról olvashatunk az anyakönvekben. Egyik 
gyakori halál-ok a sínlődőzés vagy sínlődés (sorvadás, elgyen
gülés, végelgyengülés). Sokszor találkozunk a hektikával (tüdő
bajjal). A hideglelés vagy forró hideglelés nem más, mint a 
rendkívüli mértékű, magas láz, esetleg váltóláz. Többször sze
repel a vizibetegség, amit dagadozásnak is neveztek. /Több okra 
is visszavezethe+ő/. A veres a vörheny vagy skarlát a gyermekek 
nagy veszedelme volt. Ugyancsak a kicsinyek réme volt a torok- 
daganat vagy torokgyík /diftéria/. Némely lázas betegség követ
kezménye volt a patécs, kiütés, foltosság. Számos alkalommal 
találkozunk a szegezés-sel. Súlyos derékfájás. Valószínű, hogy 
az isiáz, reuma elődje. Ismerték már a nyavalytörést /epilep
szia/ és a szélütést /agyvérzés/ is. Találkozunk a guga = goly
va elnevezéssel is, ami kelevényt jelent. A két legsúlyosabb 
kór a himlő és a kolera volt. 1813-ban volt az utolsó himlőjár
vány a faluban. Tizenkilenc gyermek lelte halálát. Az azutáni 
oltások már elejét vették a súlyos járványnak. Kétszer volt ko
lerajárvány: 1831-ben és 1849-ben. 1831-ben Soós 3ános lelki- 
pásztor hősiesen helytállt a nagy vész idején. Az ő érdeme az 
is, hogy a falu nem roppant össze, s a baj elvonulása után új 
életet tudott kezdni. 1849. június 17-től október 23-ig tar
tott a második kolerajárvány. 36-an haltak meg kolerában. Az 
ötvenes évekre új betegség jelentkezik: a rossz-seb /fekély, 
daganat/, fulladozás /tüdő- és szívbaj/. Az idétlen elnevezés
sel koraszülést/időtlen/ jelezték.
8. Egyháztörténeti, falutörténeti s egyéb bejegyzések az anya

könyvekben
Ezek a bejegyzések Kováts Ferenc kéttornyúlaki prédikátortól 

valók. A vegyes anykönyv II. és III. kötetének üres lapjaira írt, 
összesen 18 pagina terjedelmű feljegyzése forrásértékű az egy
házközség s a falu történetét illetően. Kováts Ferenc 1836-tól 
1851-ig volt a gyülekezet lelkésze.Átélte a szabadságharcot is, 
s annak falutörténeti vonatkozásait is feljegyezte az anyakönyv
ben.

Egyházközsége történetére vonatkozóan 1837-től 1850-ig ta
lálunk feljegyzéseket. Ezenkívül a vegyes anyakönyv III. köte
tének 372. oldalán összefoglalót írt a vegyes ariyakönyvek három 
kötetéről, s 1737-től több adatot közöl a pápai és Pápa-környé
ki prédikátorokról és oskolamesterekről az I. anyakönyvben ta
lált adatok, alapján. Ebből tudjuk meg, hogy "Az első és mos
tanság is létező Anyakönyv kezdődött 1725 dik Évbe Földvári Sá
muel predikátorságába, áll 260 lapokkal, s megy 1791-ig." /20/.

A gyülekezet lélekszámáról is tájékoztat. 1837-ben: 214,
1842-ben: 199, 1847-ben: 210, 1849-ben: 193, s 1850-ben 212 a
lelkek száma. Itt jegyzi meg, hogy 1849-ben a pápistáké: 220. 
Tehát 1849-re a katolikusok lélekszámban teljesen felzárkóztak 
a reformátusok mellé. Egy évszázaddal korábban még alig volt 
katolikus a községben /21/ . Az 1837. évi felnőtt egyháztagok 
/a családfők/ névsorát is megtaláljuk a feljegyzések között, 
a gyónó /úrvacsorázó/ személyek számával együtt. Ezek szerint 
125 "gyónó személyek találtattak most" /22/. A lelkész stóla
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bevételeit is feljegyzi, miszerint az 1838-dik évben 84 frt. és 
40 krajcárt /23/, s 1848-ban pedig 95 forint és 33 krajcárt 
/24/ kapott ilyen címen. A pápai református kollégium céljaira 
adakozók 1839. április 8-án, összesen 4 forint 45 krajcárt jut
tattak a híres iskola fenntartására /25/. Az új harang öntésé
nek 1847-1849. évi históriáját a II. anyakönyv 354-356. lapjain 
olvashatjuk. "A korábbi 32 fontos /s elromlott/ harang helyett 
98 fontos harangot öntetett, az anyag felhasználásával Győrött 
az eklézsia. De "az 1847 dik Évbe November 24 dikén még húzó
dott Harang siket hangú lévén, de Karátson első napján délutáni 
harangozáskor le is esett álló helyéről s koronája letörött. 
Vissza vivődött s hellyébe más jobbat tsak Április hó 11 dik 
napján 1848-ba adhatott a Győri Harangöntő, s melly 12 dikén 
fel is tétetett helyére, melyei megelégült Ekklézsiánk. Legel
sőbe Kőszegi István felesége Mészáros Katalin harangota- 
tott ki, mint halottunk" /26/.

A dunántúli református egyházkerület közgyűlési határozatok
ban /1828/19, 1835/144./ rendeli el az anyakönyvek másolatai
nak a járási szolgabíráknak való átadását. A vegyes anyakönyv 
III . kötetében olvashatjuk az átadások tényének regisztrálását 
az 1840-1849. évekre. Példaként idézve: "Az 1844. évre való 
Anyakönyvet át adtam T. Szolga Bíró Gombás Moses Urnák 1845- 
be Január hónap 15 dikén pápai és maga házánál. Kováts Ferentz 
msk pred." /27/.

A falutörténet egy darabja az 1845. évi laki árvíz leírása: 
"1845 dik Évben 24. Júliusba, csütörtökön estvéli 8 órakor meg 
áradván a Síd vize, azon kívül, hogy a mezőn tetemes károkat 
tett annak ki omlása, sokaknak árpájokat, szénájokat elhordva, 
be jött az alsó falu végin, az Öreg és kisebb Uttzákra. Az ö- 
reg Uttzán Császár János házáig a hol a napnyugati soron 3 Ház
nak félig meddig falit el döntötte, s e mellett több Házoknál 
a konyhába, szobába és istállókba berohant, a marhák hajg ál
lottak a vízbe. Sulyog nevű Molnár Lakó házát lakhatatlanná 
tette a malom előtt. A kisebb uttzán végig menvén T. Bottka 
Uraság majorja előtt menvén el. T. Koller Uraságnál pajtáján 
keresztül ment ki a faluból.-Töb ízben is árodt meg a Síd vi
ze, de illyenre még mostan élő emberek nem emlékeznek, sőtt 
még attyaiktól sem hallódtak. Ugyan ez nap Nyárádon Egy Embert 
Vass Mihály nevűt a Mennykő halálra sújtott, Dákán egy Gabona 
kepe ugyan olyan kő által meg gyulladván, el égett-, Pápán az 
öreg Templomba be ütött az Oltárhoz. Veszedelmes nap vala ez 
annyira, hogy már attól féltünk, hogy mi is olly élet halál kö
zé jutunk, milyenbe voltak a Pestiek, a Duna ki áradása mi
att, ez előtt mintegy 6 esztendőkkel, ahol számossan fulladtak 
a vízbe, az épületek rájuk süllyedvén"/28/.

A szabadásharc kéttornyúlaki vonatkozásait is őrzi az anya
könyv. "Nemzeti örsereg rendeltetett egész Országba. Helysé
günkbe éppen 15 Íratott be azon végzés következtébe s éppen 
10. Május 1848-ba. - 1848 dik Évbe 7 dik Júliusba indult ki 
a Veszprém Megyei őrsereg Táborba a Horvátok ellen... Sokaknak 
volt a Miniszteri Úrtól megrendelt uniformis ruhájuk, többen
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pedig tsak a magok rendes öltözetjekbe, s pőre gatyában is men
tenek. Némelyek puskával, mások ki egyenesített s nyélibe ótött 
kaszával, mások ismét vas villával. Tőlünk Lakról uniformisba 
ment el négy legény u.m. Szilos Ferenc, Szilos Joseff, Molnár 
János és Kasza Péter, ez a két utolsó pápista legény. A helység 
a rendes katonai napi díjjokat 3 pengő krajtzárral toldotta 
meg, minthogy a beiratott 13 Egyének közzül, ez úttal ők önkén- 
tessen állottak fel, tsak négy is kivántatván. Uniformissokat 
is maga a Helység tsináltatta nekik" /29/.

Az ihászi és csornai csata leírását így olvashatjuk: "1849. 
Évbe 27 dik Júniusba délután volt a Magyar Had egyik Tsapatának 
Kmetty vezérlete alatt Ihászi falu és Lesháza /major/ közt i- 
szonyú Tsatája a Németekkel. A mikor a mieink a túlnyomó erőnek 
engedni kéntelenítettek, s retráltak Tapoltzafőn túl a Hajmási 
Tsárdáig. Azoniba mégis a Német Had nem mert bejönni Pápára, 
hanem elvonódott Takátsinak. A magam fijai is Antal és Imre 
jelen voltak a Tsatán, mint Tüzérek, de épségben megmaradtak 
hála Istennek! ... Az előtt pedig 13 dik dik Júniusba Csornán 
volt Tsatájok, itt a Németek retiráltak és nagy veszteséggel, 
a mieink is nem kevéssel Tétre vonódtak, innen mentek Ihászi- 
hoz a németek elibe, hanem Ihászinál vissza, győztek még is a 
Németek -- vagy pedig a mint történt, abba hagyta mindenik fél 
a Tsatázást, a németek elmentek Takátsinak, a Magyarok Tapol- 
tzafőnek, hogy egyik se lássa a másikat. Itt is jelen voltak 
mind a két fijaim, s itt is megtartotta őket az Isten minden 
sérelem nélkül. Hála a jó Istennek!" /30/.

Szilárd erkölcsű, erős akaratú, dolgos nép lép elénk az anya
könyvek világából is. Betegség, járvány, természeti csapás sok
szor megpróbálta, de szorongó idők után is volt ereje az újra
kezdéshez. Művelt lelkipásztorok, s humánus birtokos urak vi
selték gondját a lélek és a test kenyerével. A kor jegyeként 
létező társadalmi válaszfalakat oldotta a gyülekezeti egybe- 
tartozás. Református jellege éppen a vizsált évszázad végére 
szűnt meg, de mindenkor fennamaradt a harmonikus együttlét.

A régi családok közül kevés maradt fenn. A város közelsége 
elszívta a tanulni és feljebb jutni akarókat. Főként csak azok 
maradtak meg a falunak, akik örömet találtak a földművelésben.
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Jegyzetek
/1/ Koppány Tibor: Közékori templomok és egyházas helyek Vesz

prém megyében = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 
6/1967 132.p.

/2/ ü.o.
/3/ Ila-Kovacsics: Veszprém Megye Helytörténeti Lexikona Bp., 

1964. 215.p.
/4/ Normativumok Könyve. 1829. Matrikula .-98.99. p./Egyházker. 

Levéltár/
/5/ Normativumok Könyve. 1829. Keresztelés. 89.p. /Egyházker. 

Levéltár/
/6/ Normativumok Könyve. 1829. Halottak. 73.p. /Egyházker. Le

véltár/
/7/ Vegyes anyakönyv I. kötet. /Kéttornyúlak/ 82.p.
/8/ Ua. II. kötet. 290.p. /megkereszteltek/
/9/ Ua. II. kötet. 355.p. /feljegyzések/
/10/ Ua. III. kötet. 371.p. /feljegyzések/
/11/ Ua. I. kötet. 80.p. /kopuláltattak/
/12/ A Házassági Életre Öszve Eskettettek Matriculája, 1834 

Nov. 11. "Alsó Görsönyben lakozó Nemes Szalai Sigmondnak 
ifjú legény fia Nemes Szalai Sigmond a háromszori kihir
detés után összve eskettetett Borsosgyőri volt Lakosnak 
néhai Szalai Józsefnek Elmaradott özvegyével Vargha Erzsé
bettel. Bizonyságok: Nemes Petőh István, Nemes Petőh Dá
niel, Molnár István."
1835. Febr. 9.„ Kéttornyúlaki zsellér lakosnak Varga Já
nosnak fia Varga Péter ifjú legény, a háromszori kihirde
tés után öszve eskettetett Borsosgyőri volt lakosnak néhai 
Szalai Istvánnak elmaradott leányával Szalai Juliannával. 
Bizonyságok: Nagy Ferenc, kéttornyúlaki, Tóth György és 
Gulyás Ferenc borsosgyőri lakosok".

/13/ Vegyes anvakönyv I. köt. 116.p. /halottak/
/14/ Ua. I. köt. 119.p. /halottak/
/15/ Ua. I. köt. 251.p. /'halottak/
/16/ Ua. II. köt. 192.p. /keresztelési/
/17/ Ua. II. köt. 296.p. /keresztelési/
/18/ Ua. II. köt. 310.p. /keresztelési/
/19/ Ua. III. köt . 11-19 .p. /keresztelési/
/20/ Ua. III. köt . 372.p. /feljegyzések/
/21/ Ua. III. köt . 371.p. /feljegyzések/
/22/ Ua. II. köt. 348. 349.p. /feljegyzések/
/23/ Ua. II. köt. 350.p. /feljegyzések/
/24/ Ua. III. köt . 28.p. /feljegyzések/
/25/ Ua. II. köt. 350.351.p. /feljegyzések/
/26/ Ua. II. köt. 356.p. /feljegyzések/
/27/ Ua. III. köt . 369.p. /feljegyzések/
/28/ Ua. II. köt. 353.p. /feljegyzések/
/29/ Ua. II. köt. 357.358.p. /feljegyzések/
/30/ Ua. III. köt . 2B.p. /feljegyzések/
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SCHILDMAYER FERENC
Telek- és birtoklástötténeti kérdések Almádi-szőlőhegyen

Egy település történetének kutatásánál a birtokos, birtoko
sok kiléte meghatározó lehet. Különösen áll ez ha a település 
teljes területe egy birtokosé volt mint Almádi esetében.

Az Almádi elnevezés legkorábban az 1493, 1305. és 1519.
években kiadott okleveleken fordul elő. Mindegyiken szőlőhegy
ként említik és szőlőbirtokok cseréjére, illetve adásvételére 
vonatkoznak. Almádi és Kisberény mindenkor azonos területet je
lentett. Ennek ellenére van olyan irat, amelyikben "Kisberény 
és Almádi" meghatározás szerepel, sőt olyan is, ahol Almádi-dű
lőt említenek. Az is előfordul, hogy csak Kisberény pusztáról 
esik szó.

Az 1857. évi első kataszteri felmérés a "Szentkirályszabad- 
ja falu Almádi helységgel együtt" elnevezést: használja. A tér
képen Almádi területén két dűlőnév, Almádi és Berény látható. 
Területe egyértelműen körülhatárolt, kezdve az 1745. március 
4-én lefolytatott határjárástól az 1914. évi határleírásig. A 
határ régiségére utal az is, hogy István nádor 1389.április 
11-én kelt ítéletlevelében leírja a vörösberényi apácáknak ju
tott rész határát, ami pontosan megegyezik a későbbi határjá
rásokban leírt, Almádi és Vörösberény között 1966-ig fennállt 
határral. 1869-ig közigazgatásilag Szentkirályszabadjához tar
tozott, de önálló hegyközségként működött, amelyet bizonyít 
az "Almádi szőlőhegynek pecsétye 1753" köriratú, több iraton 
fellelhető pecsétlenyomat. A szőlőhegy jelleg az 1880-as évek 
elején történt filoxérapusztításig töretlen volt.

Az "Almádi-szőlőhegy" meghatározás nem Almádi falu szőlő
hegyét jelentette, hanem önálló földrajzi egységet, a település 
teljes területére vonatkozott. Hozzá kell tenni azt, hogy egyes 
iratokon már a XVIII. században, elsődlegesen azonban a XIX. 
század elejétől "Almádi puszta" megnevezés is előfordul. Ez 
minden esetben a település part menti részére vonatkozott. Ak
kor használták, ha az alsó csárdát, annak környékét, réteket, 
nádat említenek az iratban. Ugyanis lényeges különbség volt 
a művelési ág szerint megkülönböztetett területek használatá
ban. A szőlők minden esetben személyhez kötve szerepelnek az i- 
ratokon, a többi területrészeket pedig a káptalan rövidebb- 
hosszabb időre bérbe adta egy vagy több embernek. Számos ilyen 
rat maradt fenn. Szépen illusztráljál ezt egy 1769. október 26-
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án kelt szerződés, amelyben "Szentkirályszabadján lakozó Lő- 
rincz Istvánnak" bérbe adták "említett Pusztánknak két Korcs
máját, Mészárszékét, legelő mezzejét, mindennémü réttyeit, 
Törköly pálinka égetést, nadgyát és halászó Vizét, egy szó
val minden haszna vételét, kivévén a Tizedet..." A három esz
tendőre szóló szerződés létrejött, bizonyítja ezt, hogy még 
kétszer két évre szóló meghosszabítást vezettek rá az eredeti 
okiratra. Tehát 1769-től 1776-ig volt érvényben a megállapo
dás .

Az "almádi szőlőbirtokosok" elnevezéssel igen sokszor talál
kozunk ugyanakkor tudjuk, hogy Almádi mindenkor -- egyes ré
szeit tekintve még a XX. század elején is -- káptalani birtok 
volt. Földesura a veszprémi káptalan, a szőlőket azonban sza
badon adhatták-vehették a birtokosok, természetesen a földesúr 
hozzájárulásával, hiszen tudnia kellett,hogy kin hajtsa be a 
tizedet. Ezt a célt szolgálták a szőlőlevelek, amelyekben le
írják az eladó és vevő nevét, valamint a szomszédokat, ezzel 
határozva meg a birtok fekvését. A birtokos számára igazolásul 
szolgáltak, megfelelvén a mai tulajdoni lapnak. E birtoklás- 
történeti szempontból fontos forrásokról néhány szót.
Tized- vagy dézsmaösszeírások

A veszprémi káptalan levéltárában 37 darab 1750 és 1806 
között készült össszeírás maradt fenn. Sajnos nincs folya
matosság, mert 56 évből csak 37 van meg és 11 éves szünet is 
előfordul közöttük. Formájukat és tartalmukat tekintve kü
lönbözőek. Van egészen egyszerű, csupán névsort és a termés 
nagyságát jelző lista, a végén összesítve a termett -- he
lyessebben: bevallott —  bor mennyiségét. Ilyenek az 1750, 1753, 
1754. és az 1766. évi összírások. A részletesebb összeírás 
dűlőnként adja meg a birtokosok nevét és lakóhelyét, hordónként 
a bor mennyiségét, azt szőlőnként összesítve; Egyes esetekben 
borfajtákat is megjelöl, például bajor, félbajor, csiger. Elő
fordult, hogy beírták a szőlőben levő méhkasok számát is. I- 
lyen készült 1765-ben 20 oldal terjedelmben. A legrészletesebb 
összeírások az 1790. évi, 333 birtokos megnevezésével, valamint 
az 1791. évi, 346 birtokossal. Előbbi 28, utóbbi 37 oldalból 
áll. Esetenként két összeírás készült egyazon évről. Egyrészt 
az előbb említett fajta összeírás, másrészt lakóhely (Veszprém, 
Szentkirályszabadja, Rátét, Kádárta, Szentgál stb.) szer inti . Ez ösz- 
szesítve ad névsort, a termett bor mennyiségével együtt. Ilyen 
az 1775-ös dézsmaösszeírás. Valamennyi megegyezik abban, hogy 
a legvégén a dézsmaboroknak a kanonokok és más tisztségviselők 
közötti felosztást rögzíti, néha hordónként részletezve. Az 
összeírások sok adatot tartalmaznak, képet adva az akkori idők 
szőlőhegyi viszonyairól, esetenként a hegyközségi tisztségviselők 
neveit is megadva. Sajnos nem lehetséges belőlük a birtok fek
vésére, a szomszédos szőlőkre következtetni, ami birtoklás- 
történeti szempontból lenne igen fontos. Minden összeírás más 
személlyel, illetve szőlővel kezdődik és eddig még nem lehe
tett felfedezni a készítők módszereit, amennyiben egyáltalán 
volt ilyen. Nincs kizárva, hogy az 1806 és 1848 közötti el
kallódott összeírások ez irányban is több adattal szolgáltak, 
volna.
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Szőlőlevelek
A szőlőlevelek a szőlők adásvételének írásos dokumentumai 

voltak. Jelentőségüket egy ilyen irat rövid ismertetésével kí
vánom bemutatni. Az 1769. március 18-án Almádiban kelt szőlő
levél szerint Simon Mihály feleségével együtt eladja szőlejét 
Godina Jánosnak. "Mi szabados akaratunkbul adtuk elés bé is vál
tottuk az Tekintetes N. Káptalan Földes Uraságh Almádi nevű 
Hegyén a Sárkutai Diverticulumban levő darab szőlőnket"... 
..."mely szőlőnek Szomszédi Nap Keletről maga Godina János, Föl 
Szélrül Ország Ut, Nap nyugotrul, és all szélrül Szőlők Uttya 
vagyis Hegy Ut határozzák." Az iratot aláírta /"kezünk kereszt 
vonásával megerősítvén"/ a hegyközség részéről a hegybíró, a 
vicehegybíró, három esküdt, három hegymester, és Almádi hegy
község pecsétjével látták el. Az iraton szerepel a káptalan 
tisztségviselőjének neve is, aki egyébként megírta a szőlőle
velet, miután a hegyközség vezetői nem tudtak írni.

Ez a szőlőlevél birtoklástörténet szempontból nagy értékű, 
mert könnyű beazonosítani, miután három oldaról út határolja e 
birtokot. Az 1857-ben készült első kataszteri felmérésekhez 
tartozó térkép szerint is három út határolja e birtokot. A mai 
állapot szerint fölszélről a Pinkóci út; nyugatról a Fehérke
reszt utca, alszélről pedig a Hunyadi út határolják az emlí
tett területet. A kutatás során előkerült egy korábbi, 1764. 
május 28-án kelt szőlőlevél, amiben Simon Imre és felesége 
eladja Godina Jánosnak azt a szőlőt, amelyet az 1767. évi, 
előbb említett szőlőlevél úgy határoz meg, hogy "Nap Kelet
ről maga Godina János" a szomszéd. Ebben az iratban kelétről 
szintén maga Godina János a szomszéd, tehát meglévő szőlő- 
birtokát két ízben gyarapította nyugat felé. Érdekesség, hogy 
az egyik öreg szomszédtól úgy tudja a mai tulajdonos, hogy 
pincéje 1766-ban épült. Ezt teljes mértékben valószínűsítik 
a szőlőlevelek, valamint a meglevő épület szerkezeti és egyéb 
jellemzői. /Nádfedés, régi ajtók és ablakok, utóbbi öntött ü- 
veg szemekkel stb./
A szőlőlevelek nyilvántartása

A veszprémi káptalan, mint földesúr minden adásvételről 
tudott és nyilvántartást vezetett róluk. A káptalani levél
tárban található a "Jegyzés azon szőlőlevelekről, melyek a 
Veszprémi Káptalan nevében kiadattak 1835-dik esztendőtől 
fogva" című kötet. Általában évente kétszer jegyeztek fel adás
vételeket: ősszel /októberben/ és tavasszal /áprilisban/, de 
1843-tól már évente többször is. A bejegyzések 1835. április 
25-től 1848. április 24-ig tartanak. A dátum mellett az el
adó és a vevő neve, valamint a vételár szerepel. 1844. jú
liustól pedig a felek lakóhelye is. Sajnos egyéb jellemző 
adatot /például a terület nagysága, van-e épület rajta/ nem 
tartalmaz az összeírás. Ezekre az összeg nagyságából vala
mennyire lehet következtetni, de ez bizonytalan eredményt ad. 
A vételár 45 forinttól 7500 forintig terjed, ami nagy különb
séget jelent és még inkább megnehezíti a helyes következte
tést .

223



A szőlők adásvétele elég gyakori volt és megfigyelhető a növek
vő tendencia. 1835. április 25-én 11, október 26-án pedig 4 
eset került feljegyzésre, azaz 15 az egész évben, addig 1847- 
ben már 27 ilyen ügylet volt. A feljegyzett 14 évben összesen 
267 szőlőbirtokot adtak el, illetve vettek meg Almádi szőlő
hegyen, ami még mai szemmel is jelentős ingatlanforgalomnak 
számít.

Az elmondottak egy kutatási folyamat kiragadott részei és 
eddigi ismereteimet reprezentálják. Ebből következik, hogy nem 
lehetnek teljesek és a további munka során újabb adatokkal 
egészülhetnek ki.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KAPOSI ZOLTÁN
A vrászlói uradalom kialakulása /1753-1832/

A XVIII. századi Európában a gazdasági fejlődés hatalmasat 
változott. Nyugat-Európában a század elején megindul s a har
mincas-negyvenes évektől felerősödik -- P. Bairochtól kölcsö
nözve a fogalmat -- az"agrárforradalom", jócskán megelőzve a 
század második felében kibontakozó ipari forradalmat. Slicher 
van Bath, Wilhelm Abel kutatási eredményeiből tudjuk, hogy ez 
az évszázad Közép-Európában is a tradicionális mezőgazdaság át
alakulásának kezdeteit fogja át. Ekkor jelennek meg térségünk
ben az intenzív mezőgazdaság első jegyei, kialakulnak a me
zőgazdasági szakképzés feltételei, megjelenik az agráriroda
lom, létrejön a közgadaságelmélet stb. A mezőgazdaság egyre 
produktívabb lesz: az ugarföld helyén megjelennek az első 
váltógazdaságok, új takarmánynövényeket kezdenek termelni, ha
gyományos mezőgazdasági eszközöket javítanak fel vagy újakat 
vezetnek be, egyre nő a szántóterület s i.t. Mindebből lát
szik, hogy a mezőgazdaság termelékenysége egyre nőtt, egység
nyi termelési érték létrehozásához most már egyre kevesebb élő- 
munkaerőre volt szüksége, ami a növekvő népesség mind nagyobb 
hányadának tette lehetővé az iparral való foglalkozást.

Az európai gazdaságot megbolydító változások természetesen 
Magyarországot sem hagyhatták érintetlenül. A XVI. században 
kialakult az euprópai munkamegolsztás, amelyben Magyarország 
számára az agrárszállító szerepe osztatott. A XVII. századi 
reagrárosodás után a XVIII. századi mezőgazdasági élénkülés 
most már -- mintegy a kontinentális kapcsolatok leképzése
ként —  a Habsburg-birodalomba ágyazva biztosította a hagyomá
nyos szerep fennmaradását. Az ország területét a változások, 
természetesen igen egyenlőtlenül érintették. Erős hatást gya
korolt Nyugat- és Észak-Magyarországon /azaz a történetileg 
legfejlettebb vidéken/, hiszen itt a piacoktól való kicsiny 
távolság, az állatok lábon hajtása mellett a tengelyen szál
lítás lehetősége és a viszonylag .magas mezőgazdasági árak 
a birtokos nemességet arra ösztönözték, hogy kiszélesítse 
majorsági gazdaságát. Egy szűk társadalmi rétegnek lehetősége 
nyílott pénzjövedelmei tnegsokszorosítására. Ugyanakkor a re
formkorig egyes területeken szinte semmi változás nem történt. 
Jól látszik ez a Dunántúl Balatontól délre eső részein: a 
nyugat-somogyi Festetich-uradalmak agrátermelésünk színe-javát 
jelentik a század vége felé, ugyanakkor Somogy délkeleti sar
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kánál már az Ormánság, a maga befelé forduló tradicionalizmusá- 
val.

Bél Mátyás szerint Somogy olyan volt a XVIII. század elején, 
mint egy nagy sziget, tele bozóttal, láppal és posványos álló
vízzel, ami azt mutatja, hogy igencsak elvadult tájat láthatott 
a megyén átutazó. A vrászlói "uradalom" is hasonló képet muta
tott, hiszen -- szerencsétlenségére -- közel esett Kanizsához, 
ahol a XVI--XVII. században rendkívül komoly csatározások foly
tak /pl. 1600-ban, 1664-ben/, így itt szinte teljes volt a pusz
tulás.

Az "uradalom" falvaibam a XVIII. század első felében ember 
se nagyon található, szinte teljesen elnéptelenedett volt a vi
dék. Egyházi, megyei és országos konskripciók egyaránt prédi- 
umnak tüntetik fel ezt a területet, amelynek földjeit rendsze
rint a szomszédos, tőle keletre lévő, nemesek lakta /Vid, Déd/ 
falvak népe használta.

Az "uradalom" szót a század első felére vonatkoztatva mindig 
idézőjelbe raktuk, hiszen ez a fogalom két dolgot feltételez: 
uraságot, illetve uralt területet, a rajta lévő tartozékokkal.
A kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, sőt egyik a másik nél
kül értelmetlenné válik. Vizsgálatunkban ezért a nagybirtokot 
-- ami a mi fogalomhasználatunkban a reformkorig az uradalom 
szinonimája -- a fentebb említett nagyfokú korreláció miatt 
organikus, funkcionális rendszernek fogjuk fel (s itt el kell 
tekintetnünk a "nagybirtok" fogalomnak nem utolsósorban az 1930- 
50-es évek értékítéleteként alkalmazott negatív kicsengései
től) .

A XVIII. század huszas éveitől ennek a vidéknek a földesura- 
sága gróf Tolnai Festetich Kristóf volt, azonban a néptelen vi
dék legfeljebb kiárendálásra volt alkalmas, ezért hamarosan 
megszabadult tőle. 1753-ban aztán a szövevényes családi és en
nek következtében bonyolult birtokjogi kapcsolatokkal rendelke
ző Lengyel-család kezébe került. Mivel a vizsgált korszakban 
/1753-1832/ a birtok történetét erősen meghatározta a családi 
osztozkodás léte, így a továbbiakban e bonyolult hovatartozási 
rendszert elemezzük.

A Tóti Lengyel-família mintegy 300 éves hatalmát a XV --
XVI. század fordulóján alapozta meg. Az események két szálon 
futottak. Az egyik, hogy a család beavatkozott a XVI. század 
legnagyobb birtokperébe, az 1524-ben fiúörökös nélkül el
hunyt Újlaki Lőrinc után maradott földek felosztásába. Az e 
birtokokért folyó harc során a család még Kaposvárt is magá
nak követelte. Végül sikerült megegyeznie a Dersfyekkel, s 
a Kaposvárról való lemondással megszerezték maguknak a Bala
ton északi partján lévő várat, Szigligetet és annak uradalmát.
A család erejét mutatja, hogy pl. Lengyel János Bakócz Tamás 
unokahúgát vette feleségül és a korotnai uradalomért 30.000 
forintot tudott letenni az asztalra. A XVI. században az ősi 
Lengyeltóti /hozzátartozott még Túr, Béseny, Fonyód, Gamás stb. 
prédium/ birtoka mellé tehát megszerezték a szigligeti uradal
mat.

Az események másik szála bonyolultabb. 1474-ben házasodott 
össze két tekintélyes Somogy megyei középnemes: Somlyay Péter
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és Faiszy Katalin. Az összeadott földvagyon mintegy 60-70.000 
holdra rúgott. Ebből a házasságból csak két lány született, az 
egyiket Lengyel Boldizsár, a másikat egy szintén jelentős ha
talommal rendelkező család tagja, Mérey János vette feleségül. 
A "Somlyay--Faiszy-hagyaték" ezen a két ágon öröklődött tovább. 
Meglehetősen sokat érő falvakról van szó, amit az is mutat, 
hogy nem, vagy alig néptelenedtek el a török hódoltság 150 éve 
alatt, pedig Somogybán -- T. Mérey Klára mutatta ki -- rendkí
vül nagyok voltak a pusztulások Szigetvár eleste után.

A Somlyay--Faiszy-hagyatékhoz tartozó birtokokat a Lengyel 
és a Mérey-calád osztatlanul kezelte, ami eléggé általános je
lensége volt a kornak. Az ősi és a szerzett földekkel együtt a 
Lengyel-familiának jelentősen megnőtt a befolyása: 1534-ben a 
megye második legnagyobb földesuraságát jelentették. Ezen kívül 
tekintélyes birtokokkal rendelkeztek Zalában és Nógrádban is. 
Egyes források szerint volt idő, mikor 220 falu és puszta volt 
a kezükön, de azt biztosan tudjuk, hogy 1636-ban egy családi 
regiszter szerint 80 falu és puszta koncentrálódott a Lengye
leknél .

A XVI--XVII. század alatt a Lengyel- és a Mérey-család na
gyon szapora család volt, amit bizonyít, hogy 250 év alatt 30 
más nemesi familia házasodott be a két családba. A XVIII. szá
zadban aztán ez a "beházasodás" már döntő mértékben meghatá
rozta a Lengyel-birtokok öröklési rendjét.

1745-ben Lengyel Miklós özvegye, Martonfalvay Magdolna halá
la után végérvényesen megosztották a Somlyay--Faiszy-hagyaté- 
kot a Lengyel-és a Mérey-családi tagjai. Amúgy ez a divizió a- 
tyafiságos, igazságos osztály volt. Sajátosssága, hogy a fal
vakat tulajdonjogilag nem osztották szét, csak azok jövedelmét; 
míg a falvakhoz kapcsolt prédiumokat végleg elkülönítették a 
két família számára.

A Lengyel Miklós után maradt öt testvér /Lajos, Gáspár, Bor
bála, Krisztina és Julianna/ tehát a hajdani Lengyel-uradalom 
egészét és a Somlyay--Faiszy-hagyaték felét birtokolta ekkor. 
A Lengyel-ágon az egyéb örökösöket másképp elégítették ki. 
Mindez azonban azt jelentette, hogy a Lengyel-családon belüli 
egy főre jutó jövedelem eddigre végletesen lecsökkent, egy o- 
lyan században, amelynek egészére a béke és a gazdasági növeke
dés jellemző. A Lengyel-családnak tehát pótlólagos jövedelem- 
forrás után kellett néznie. Ebben a korban ez általában két ú- 
ton történhetett: birtokszerzéssel /vásárlás vagy donáciő út
ján/, vagy pedig egy jól megkötött házassággal.

A Lengyelek is ezt a két utat járták. Az elnéptelendett 
Pát, Vrászló és Gardos településeket Festetich Kristóf gróf 
fiaitól szerezték meg, feltehetően 1753-ban. Ennek a birtok- 
résznek a területe mintegy 6200 hold volt. A leányokat is jól 
házasították ki: került közülük a négy megyében birtokos 
bodorfalvi Baranyay, a nedeczei Nedeczky és a Wrancsics-csa- 
ládokhoz. A megvett vrászló-páti uradalom ötödnyi része illet
te az egyes testvéreket, akárcsak a Somi yay--Fa iszy-hagyaték 
felének ötödé, tehát a tizede. Az ősi Lengyel-juss, azaz 
a Lengyeltóti-doninium természetesen férfiágon ör klődött to
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vább, tehát Lengyel Lajos és Gáspár kezére jutott. Vagyis a két
féle birtoktípus kezelése is elütött egymástól nemcsak a hozzá
kapcsolódó nemesi birtokjog.

1764-ben/forrásokkal sajnos nem eléggé tisztázható okokból/ 
a vrászlói és az egyéb, un. szerzett birtokokat az atyafiak 
felosztották egymás között, vagyis mindenkinek kimérték az egy
ötödnyi földterületet. Kiderült azonban, hogy ez a divizió e- 
gyes ágak megrövidítésével járt, ami közel ICO éves jogi küz
delmet von maga után pörösködést, veszkedést, bírói intéseket, 
stb. 1764-től 1866-ig tartott ez a birtojog tisztázás, aminek 
időtállóságát jól mutatja, hogy közben kihalt férfiágon a Len
gyel-család, lezajlott egy polgári forradalom s a tőkés fejlő
dés kezdett kibontakozni.

Tisztázandó, hogy a vizsgált korszakban kinek milyen "bir- 
tokbírhatási" joga volt, mekkora részére jogosult a vrászlói, 
ill. az é-gész*'Lengyel-földeknek.

E szövevényes rendszerből témánk szempontjából több következ
tetés is adódik. Az első, hgy a birtokok teljes területi szét
osztása azzal a következménnyel jár, hogy (jövedelmezhető) ura
dalomként való funkcionálásának lehetősége végérvényesen meg
szűnik. A jobbágyok szétosztása, mivel azok csak "tartozékai" a 
földnek, a földek minden egyes határban való szétdarabolása egy 
sor, a birtoktól távolabb élő földesúrnak azt jelenti, hogy jö
vedelmei egy részétől elesik, azaz létalapját veszélyezteti ez 
a megoldás. A másik, önként adódó kérdés: ha ez így van, akkor 
miért egyezett bele ebbe a "rosszul járó" földesúr? Feltehető
en Wrancsics István, illetve fia, Pál tevékenységében kereshe
tő a válasz: Wrancsics óbester, nem sokkal a vrászlói határok 
szétosztása után -- ahol neki felesége révén egyötödnyi birtok 
jutott -- zálogba vette Lengyel Gáspár fiaitól az ő ötödnyi 
részbirtokukat, majd 1769-ben Lengyel Imre részét is, s ezzel 
már a birtok 3/5-ével rendelkezett, azaz megnőtt a lehetősége 
a nagyobb jövedelemszerzésenek. Az indoklást is belefogalmazták 
a kontraktusba :"ötöd Rész Portióik adminisztrációit messzessé- 
gekre nézve nagyobb Gazdaságh hátra maradására lenni által lát
ván . "

Az 1770-es évek elejére Wrancsics Pál felhagyott birtoksza
porítási törekvéseivel, inkább a katonaság felé fordult. Ekkor 
került előtérbe a famílián belül egy középnemesi családból szár
mazó, gyakorlatilag birtoktalan, de tanult és nagy üzeleti ér
zékkel rendelkező egyén, Boronkay József, aki negyven éves te
vékenységével a széthulló Somlyay--Faiszy-hagyaték kétharmadát, 
illetve a vrászlói uradalmat megszerezte, s életképes, több 
mint 31.000 holdas uradalmat épített ki belőle. Boronkay kar
rierje nemcsak birtokszervezői tevékenységéből állt. A jeles 
katolikus szónok amúgy fiskális volt, így jól ismerte a birtok- 
szerzés jogi rafinériáit. Az 1790-es országgyűlésen Somogy kö
vete volt, s különböző országos megbízásokat kapott. 1806-ban 
vrászlói birtokát akarta meglátogatni, de útonállók támadták 
meg éjszaka, s olyan súlyosan megsebesítették, hogy hátrale
vő életére sánta maradt. Innen kezdve a megyei közélettől tel
jesen visszavonult, életének utolsó évtizedét birtokai központ-
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ján, Alsóbogáton élte le az általa építtetett házban. 1816-ban 
halt meg, 72 éves korában. Egy lánygyermek és négy fiúunoka 
maradt utána.

Boronkay 1769-ben házasodott, feleségül vette dergi Somogyi 
Borbálát, s ezzel felesége révén a vrászlői uradalom egyhusza- 
dát, s Somlyay--Faiszy-hagyaték egynegyvenedét birtokolta. Ez a 
terület kb. 935 holdnyi volt, racionális mezőgazdasági művelés
re szinte teljesen alkalmatlan, hiszen nyolc falu és huszonöt 
puszta határában feküdt, s ráadásul kb. 4/5-ét erdő borította. 
Ehhez járult, hogy a vrászlői birtok szinte teljesen lakatlan 
volt, mindössze 27 úrbéres család élt a mintegy 6200 holdas te
rületen. Világos, hogyaz ennyire "elfolyó" jövedelmekből nemesi 
egzisztenciát hosszú* távon nem lehet fenntartani, viszont kí
nálkozott egy másik lehetőség is: az uradalmakon folyó mezőgaz
dasági termelés megnövelése majorsági gazdálkodás által. A pi
aci árak, a lassú, de biztos gazdasági növekedés jó alkalmat 
nyújtottak erre. Ennek érdekében azonban sokat kellett tenni.

Első lépésként a munkaerő kérdését kellett rendezni a vrász- 
lói birtokon, hiszen az alig több mint két tucat telkes jobbágy 
és házas zsellér kötelező úrbéri szolgáltatása módfelett gyen
gén jövedelmezett. 1767-1800 között a betelepítések és a szapo
rodás következtében a vrászlói kerület népessége megnégyszere
ződött. Az újonnan betelepült emberek többsége úrbéresként jött 
a birtokra. Ugyanakkor a majorsági gazdálkodáshoz szükséges 
tiszti, irányítói, béresi-cselédi létszám is jelentősen meg
nőtt. A felhasznált élőmunkaerő szerkezetében az árutermelésnél 

akárcsak máshol az országban -- a robotmunka dominált.
Hasonlóan fontos volt a rendelkezésre álló terület átalakí

tása. A XVIII. század végén a vrászlói uradalom nagy részét még 
mocsár és erdő borította. A II. József-féle "Beschreibung" is 
megjegyzi, hogy Vrászlón és Paton a kis patak, amely itt folyik 
keresztül, sosem szárad ki, illetve a réteken sok a mocsaras 
hely... Az 1780-as években kezdődő gazdasági konjunktúra vi
szont leginkább a gabonatermelést értékelte fel. Ezt érte meg 
leginkább termelni, de ehhez erdőirtásokra és mocsárlecsapolá- 
sokra lett volna szükség. Az 1780-as években az allodiális ma
jorsági terület még nem nagy kiterjedésű, mintegy 70-80 hold
ra becsülhető az urasági gabonaföld. Ezzel szemben 1816-ban a 
szántó már kb. 500 holdat foglalt el, ami a folyamatos erdő- 
irtás eredménye.

A XVIII. század végén a gabona mellett termeltek már kuko
ricát, ami országos viszonylatban is ekkor terjed el. A ga
bonafélék közt az ezen a tájon szokásos rozs mellett feltűnik 
már a búza is, illetve a lótartáshoz szükséges zab termelése. 
Az uraság a bort dézsmaként kapta, de volt egy kevés majorsági 
szőlője is. Az álattartásban dominált fc szarvasmarhatartás, 
de a nyolcavanas évekre megjelenik a juh 'tartása is. 1785-ben 
ez utóbbi még csak 300 darab, négy évvel később már 659 darab 
volt belőlük, ami.nyilván a monarchiaszerte megnyilvánuló gyap- 
juipari fellendüléssel kapcsolatos.

Az uradalom minden pénzszerzési lehetőséget megragadott. Fö
lösleges földjeit, amit üzeme szűkös kapacitása miatt eredmé
nyesen kihasználni nem tudott, a szomszédos nemesek által la-
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kott falvaknak adta ki legeltetésre. A jobbágyoktól makkbért 
szedett,nem beszélve a kötelező úrbéri szolgáltatások behajtá
sáról .

Szaporodott a majorság technikai állóeszközkészlete is, hi
szen a béreseket el kellett látni megfélerlő felszereléssel. 
Megjelennek az első árendás és cselédházak' a nagybirtokon, 
felépül Vrászlón egy tiszti és egy úri ház. Utóbbi bútorzata 
egyáltalán nem utalt arra, hogy tulajdonosa akár nagybirtokos
nak is tekinthető, holott tudjuk, Boronkay mindig itt szállt 
meg, ha birtokára jött. Az urasági szobában egy 1789-es inven- 
tárium szerint volt egy asztal székekkel, egy kancsó üvegpoha
rakkal, egy hárs- és egy tölgyfaágy, fogas; egy almárium; a 
kamrában egy egérfogó, tányérok, poharak, tálak, bortöltők, egy 
zöld mosdótál egyéb apró eszközök.

Felépültek a korcsmák, a vendégfogadók, a malmok. Előbbi 
kettő helyzetét kedvezően befolyásolta, hogy Vrászló nem mesz- 
sze feküdt Kanizsától, s a II. József-féle térképek szerint a 
Kanizsa felé vivő utak itt futottak össze, ezáltal növekedhe
tett a forgalomból származó bevétel. A korcsmák használati 
jogát az urbárium szabályozta, a vendégfogadók és a malmok a- 
zonban a földesúr tulajdonát képezték, pénzszerzés céljából 
rendszeresen kiárendálták őket az érte legtöbbet ígérőnek. 
Feltehetően nem véletlen, hogy a már említett „Beschreibung" 
így értékeli Vrászlót: kicsiny falu, van egy jó nemesi ud
varháza és egy jó majorsága.

Vajon miből tudta Boronkay megteremteni mindezt ily rövid 
idő alatt? A kérdés azért is indokolt, mert Sombart óta tud
juk: a mezőgazdaság rendkívül alacsony jövedelemfelhasználásra 
képes, a befektetett tőkéknek a megtérülési ideje hosszú./Meg
említjük, hogy az ekkori tőkekamat 5-6 % volt, ami kb. 16-20 
éves megtérülési időt jelent, ha a kamatot jövedelemként fog
juk fel/. Feltételezhetjük, hogy Boronkay a beruházáshoz szük
séges pénzeszközöket, neki jutott testvéri-ősi jusson kívül, 
hatalmas méretűvé tágult hitelezői tevékenységéből szerezte.

Boronkay kölcsöneinek többsége célzatos volt, hiszen a több 
ágra szakadt és férfiágon egyre inkább eladósodott Lengyel
család kapta azok nagy részét. Huszonnégy év alatt, 1769-93 
között 228.300 forintot helyezett ki hitelként, s ennek több 
mint a felét a Lengyelek kapták. A birtokszerzésnek ez a mód
ja a régtől ismert "elbirtoklás" volt. Lényege, hogy ha vala
ki 32 évre zálogba adja földjét, annak minden tartozékával és 
a zálogkölcsön lejáratáig nem váltja vissza, akkor a föld 
automatikusan a hitelező kezére kerül, feltéve, ha az ősiség 
nem védi a földet. S mivel Boronkay a "szerzett" vrászlói 
birtoktestet, ill.a Somlyay--Faiszy-birtokokat célozta meg 
kölcsöneivel, ráadásul "atyafi" volt, a legtöbb esetben siker 
koronázta törekvéseit.

1769-es házassága után rögtön "harcba indult", a felesége 
anyjára hivatkozva érvénytelenített egy korábbi divizionális 
kontraktust, mondván, az törvénytelen volt, s az ő ága is ká
rosodott. Ekkor, 1770-ben vette kezdetét a csaknem negyven é- 
vig tartó birtoképítő törekvése. Boronkay első célpontja a Bo- 
ronkay-család birtokrésze, azaz a vrászlói uradalom egyhusza-
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da és a "hagyaték" egynegyvenede. A Baranyay-család egyszegénye- 
dő, birtokait egyre inkább elaprózó, messze Somogytól Komárom 
megyében székelő köznemesi család volt. Baranyay Juliannától, 
Jánostól, ill. Józseftől mintegy harminc év alatt sikerült meg
szereznie birtokrészüket. A Baranyayak negyedik tagja Boronkay 
feleségének anyja volt. Első lépésként 1778-ban a négy Baranya — 
y testvér^ között új osztályt hirdettetett ki, majd nem sok
kal ezután meggyőzte Baranyay Juliannát, hogy adja el neki 
földjeit. 1782-ben végleg megszerezte örökjogon, 20.000 fo
rintért. Közben Baranyay János generális már elzálogosította 
neki a maga negyedrészét. Ezzel a Baranyay-birtok háromnegyede 
már Boronkayé volt, hiszen felesége öröksége is ide számítha
tó. Boronkay módszerei egyébként elég változatosak voltak: fe
nyegetés, alkudozás, kérelem, hivatkozás, csalás, ámítás stb. 
De leghatékonyabb tranzakciókat a tiszttartó befolyásolásával 
tudta elérni. Mivel a birtokoknak közös tiszttartójuk volt, 
aki egyaránt szolgálta Boronkayt és a Baranyayakat, elég volt 
a becsületesebbjét elzavarni, s helyébe tenni az ő emberét, 
aki aztán az uradalom jövedelmeiről azt konskribált, amit Bo
ronkay akart. Panaszkodott is Baranyay József az egyik leve
lében bátyjának: "mert azt mondja Boronkay sógorunk, hogy ő 
már három egész quartát bír: meg látja, ki iconscribál Uram 
Bátyám részére".

A sornak nincs vége. 1800-ban végre Baranyay Jánostól is 
megszerezte örökjogon az addig zálogos földeket. A generális 
már sokkal korábban el akarta azt adni, de Boronkay addig 
várt, amíg a legalacsonyabb árat tudta kialkudni. Leveleiben 
mindenre hivatkozott, hogy "ezen jószág két szemben álló 
Portióból áll", vagy hogy "a sok Compossessor miatt semmire 
sem mehetek", stb. Már csak Baranyay József birtokrészét kel
lett megvennie, ám itt ellenfélre akadt, mivel az már többször 
tiltakozott: "...tovább már nem nézhetem ily mérvű káromat". 
1793-ban aztán Baranyay József hirtelen meghalt, s ezzel lehe
tősége támadt Boronkaynak, hogy megszerezhesse az egész Ba- 
ranyay-uradalmat. Ez teljesen törvénytelenül történt, mivel 
Boronkay ezt a birtokrészt Baranyay József özvegyétől úgy vet
te meg, akinek azonban nem volt joga azt eladni. Ugyanis a 
nemesi birtokjog értelmében a földek a férfiági örököst ille
tik, ez esetben a kiskorú gyerekeket, az özvegy nem tulajdono
sa, csak haszonélvezője a birtoknak. Tény azonban, hogy 1802- 
ben megkötötték a szerződést, mely szerint Boronkay 26.000 fo
rintért megvásárolta a részbirtokot. (52 évvel később, 1856- 
ban három Baranyay-leszármazott pert indított a kaposvári táb
lán gróf Zichy Nepomuk János ellen /ő volt az akkori vrászlói 
tulajdonos/, hivatkozva az 1802-es kontraktus törvénytelen 
voltára. A bíróság tíz éves tárgyalás után meg is ítélte azt, 
s Zichy grófon hajtotta be a követelést).

Boronkay nem tétlenkedett a Lengyel-ágon öröklődő birtok- 
részek megszerzése ügyében sem. A vrászlói birtokrészeket az 
1780-90-es években megvette a szegényedő Lengyelektől, s meg
célozta az ősi Lengyel-családi központot,. Lengyeltótit és 
vagy 40.000 holdas uradalmát. 1782-ben 80.000 'forint kölcsönt

231



adott Lengyel Imrének, majd ezt megnövelte 103.000 forintra. 
/Azért szőhetett Boronkay ilyen merész terveket az ősiség által 
is védett Lengyeltóti iránt, mert a század vége felé már vilá
gos volt, hogy nem lesz a Lengyel-családban fiúgyermek/. Azon
ban hatalmas ellenfelei akadtak Boronkaynak, többek között a 
Tarródházy Kiss-család és az Inkey-família. A húszéves pereske
dés után Boronkay csak a pénzét kapta vissza, az uradalmat nem 
tudta megvenni.

A legnagyobb káoszt a birtokjogban az 1800. esztendő hozta. 
Ekkor ugyanis Wrancsics Pál -- akinek Boronkay addig zálogban 
bírta földjeit magtalanul elhalt. Wrancsicsnak a vrászlói
uradalomból egyötödnyi, a Somlyay--Faiszy-hagyatékból egytized
nyi részbirtoka volt, földjei nagysága 7417 hold. Az oldalági 
öröklési rendszer értelmében ezek a birtokok most visszaszáll- 
tak a négy Lengyel-testvér leszármazottaira. Azaz Boronkay bir
tokegyesítő törekvésére mindez azt jelentette, hogy vagy az ösz- 
szes oldalági személytől egyenként megveszi a földdarabokat, 
vagy lemond róluk. Az osztály egybehivása szinte reménytelennek 
látszott, hiszen kb. nyolcvan személyről volt szó, mint jogi 
tulajadonosról.

Boronkay elkezdte ugyan darabonként megvenni a részbirtoko
kat, de eddigre már eléggé belefáradt az örökös perlekedésbe, 
írja is, hogy "...ezer meg ezer a sok Compossessorral a galiba": 
vagy "...jobb lett volna tán egy kis falut venni, ahol magam 
gazdálkodhatnék, hol magam békességben éltem volna... mert neve 
a jószágnak elég sok, de haszna az nincs". A XIX. század első 
éveiben teljesen megvette a vrászlói, páti, gardosi uradalmat, 
de 1804 után nincsen tudomásunk semmiféle birtokvásárlásról.

A csaknem 6200 holdas vrászlói uradalomhoz 1793-ban hozzá
kapcsolták a szomszédos Simonyi falut, amikor Boronkay lányát, 
Krisztinát elvette gróf Festetich Imre. Ez volt Festetich gróf 
hozománya, a falu egyébként 1400 holdas. Festetich Imrének e- 
zen kívül más földbirtoka nem volt, mivel egy 1792-es divizió 
az ősi -- még Festetisch Kristóf által megszerzett -- Festetisch 
földeket György kezén hagyta, míg három másik testvére pénz
beli kielégítést kapott. Nem véletlenül jegyzik meg tehát a 
történeti leíró irodalom képviselői, hogy Boronkay "gazdag ho
zománnyal" adta férjhez leányát. Természetesen a Boronkay-ura- 
dalom nem lehetett Festetich Imre tulajdona, ő csak haszon- 
élvezője annak. A tulajdonosok Boronkay unokái lettek.

Milyen volt az a birtok, amelyet Boronkay harmincöt-negyven 
év alatt épített ki? Az uradalom területe 1816-ban 31.468 hold 
volt, ebből mindössze 6451 hold az úrbéres jogállású föld, 
azaz 20 %. Ez már önmagában is szokatlanul alacsony arány; u- 
talhat arra, hogy a majorság dominálhat ezen a területen. Egyéb 
forrásaink teljes egészében alátámasztják a feltevést. Az 1785- 
ös állapothoz képest 1822-re mintegy 50-nel nőtt a gazdasági é- 
pületek száma a vrászlói kerületben. Hat "gulaakol", 4 lóistál
ló, 1 birkaakol stb. volt már ekkor a birtokon. Mintegy 10-12 
árendás ház épült addigra, a szántóföldi növénytermesztéshez 
szükséges épületek is gyarapodtak, nem szólva a mezőgazdasági 
ipari létesítményekről /téglavető, kovácsműhely, malmok stb/.
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A legjelentősebb változások a földterület művelési ágak 
szerinti megoszlásában tapasztalhatók. A vrászlói kerületen 
belül /ezúttal Vrászlót, Patot, Simonyit számítva/ a szántó és 
a rét részaránya már elérte a 20 %-ot. Ezzel párhuzamosan pedig 
az erdő 62,1 %-ra csökkent.

A termelési szerkezet is bővült. A majorsági termelésben he
lyet kapott a lótenyésztés, jelentősen bővült a szőlővel beül
tetett terület is, következésképpen a dézsmaként és a hegyvám
ként elsajátítható bormennyiség. A gabonatermelés a két- és 
háromnyomás egymás mellett élésével történt, az uradalom majd 
1830 után tér át a háromnyomásra. Egyre terjedt az allodiális 
parasztbirtokon a kendertermesztés, a krumpli, a hadina, a ku
korica.

A 31.000 holdas uradalmat alsóbogátról irányították. Két fő
pénztári kerületet szerveztek, az egyiket ott helyben, a mási
kat pedig Vrászlón. A nyugat-somogyi birtokot a vrászlói kasz- 
nár irányította, őt az 1820-as évek közepétől váltja fel egy 
tiszttartó. A pénztárkönyv alapján úgy tűnik, a vrászlói kerü
let egyre nagyobb szerepet kapott a jövedelmezőség szempontjá
ból .

Boronkay 1809-ben készült és 1816-ban életbe lépett végren
deletében részletesen megszabta, mi történjen vagyonával. A 
testamentum szerint a két fiúunoka örökli a 31.000 holdas ura
dalmat /azaz Festetich Miklós és István/, míg a két leányunoka 
az ősi szokásoknak megfelelően pénzbeli végkielégítést kap. 
Összegének 200.000 forintnak kellett volna lennie. Az 1816-os 
ülésen az ügyvédi előterjesztésből azonban kiderül, hogy Bo- 
ronkaynak adósságai is voltak /34.276 forint/, így a leányok 
csak szerényebb összeget kaphattak/. /Erzsébet gróf Almássy 
Lajos, Borbála gróf Hadik Vilmos felesége volt/.

Mivel Festetich Miklós és István akkor még nem érte el a 
nagykorúságot jelentő 24. életévet nem rendelkezhettek a bir
tokkal. A végrendelet szerint a két fiútestvér évi 3000 fo
rintot kapott élelemre, ezenkívül még 2000-et személyes hasz
nálatra. Az osztozkodás csak a somogyi és a baranyai javakat 
érintette, a Vas megyeieket nem/.

A múlt kísértette a Festetich-család ezen ágát is. A haj
dani Lengyel Imre, tehát nem is távoli rokonuk volt Somogy 
megye legnagyobb XVIII. századi adósságcsinálója. Festetich 
Miklós és István rendkívül hasonlítottak rá ebben. Az 1816- 
22 közti időben a testvérek 7700 arany-, 38.005 ezüstforint, 
illetve 204.442 váltóforint adósságot szedtek össze. Ennek 
nagy részét a leánytestvér ek kielégítése tette ki, hiszen
1821- től intabuláltatták a nekik járó összeget a megyénél. 
A többit Vas, Zala és Somogy megyei zsidók és középbirtokos 
nemesek adták kölcsön a Festetich-testvéreknek.

Mivela fivérek fizetésképtelenné váltak, a két nővér pedig 
követelte a nekik járó pénzösszeget a birtokra zárgondnokot 
nevezett ki a 'megye. Az uradalom gazdasági teljesítőképessége
1822- 23 között rohamosan javult, ez döntően a termelési szer
kezet átalakításának volt köszönhető. Kihasználva a húszas 
évek gyapjúkonjunktúráját, Festetich Imre vezetésével a szán
tóföldi gabonatermeléssel egyenrangúvá emelték az uradalmi 
juhtartást, s ezzel az uradalom jövedelemtermelő potenciálját 
alaposan megnövelték. Öccse összes addósságát átvállalva,
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A Lengyel-családhoz tartózd falvak és puszták a XVIII. század
ban /SOMOGYBÁN/
A szerzett földek +
Az ősi Lengyel-földek x
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1827-ben Festetich Miklós egyszemélyi tulajdonosává lett a haj
dani Boronkay-uradalomnak. így lehetővé vált, hogy a még fenn
álló adósságok kifizetésére a birtok egy részét eladják. Az ek
kor Festetich Miklós kezén lévő uradalom 25.229 holdnyi terüle
tet foglalt magában, becsült értéke pedig 545.000 forintot tett 
k i.

1828 végén Festetich Miklós 76.000 ezüstforintért eladta 
gyöngyösi, pacsérvisnyei porcióját gróf Festetich Lászlónak, 
két évvel később gigei részbirtokát 8000 ezüstforintért gróf 
Somsich Pongrácnak. Az 1830-as évektől újra hatalmas költekezés
be kezdett, ennek eredményeképpen már 1832-ban el kellett adnia 
a 7852 holdas vrászlói kerületet a délkelet-somogyi 2809 hol
das viszlói faluval együtt gróf Zichy Károlynak. Ezek az eladá
sok egyáltalán nem a birtok gyenge gazdasági teljesítménye mi
att történtek, hanem a gróf személyes életvitele miatt.

A Boronkay által koncentrált uradalom 1840-re teljesen szét
esett, gróf Festetich Miklósnak akkorra csak az 1700 holdas 
alsóbogáti birtoka maradt. A vrászlói kerületből pedig gróf 
Zichy Károly irányításával a negyvenes években egy jól irányí
tott, döntően bérmunkával dolgozó, piacorientált mezőgazdasági, 
nagybirtoküzem lett.

Források, szakirodalom

Az európai áttekintéshez: Abel, Wilhelm: Agrarkrisen und Ag
rarkonjunktur. Hamburg, 1966.; Slicher van Bath: Agrarian his
tory of Western Europe. London. 1963.; Fontana Economic Histo
ry of Europe, 3-4. New York, 1976. (főleg Bairoch és Gross 
tanulmányai); Tóth Tibor: Az átalakulás folyamata az agrártér
ségekben. Valóság, 1987/3.

Levéltári forrásaink: Somogy megyei Levéltár, Vrászlói ura
dalmi levéltára, 1-64 csomó, ebből főleg az 1-5, 6-10, 13, 18- 
19, és a 30-31. ill. egyéb megyei jellegű források, mint pl. 
Közgyűlései jegyzőkönyvek, XVIII--XIX. századi vegyes iratok, 
konskripciók stb. Az Országos Levéltárból a Baranyay, a Ma
dách és a Zichy-családi levéltárak anyagát használtuk.

A XVIII. századi Magyarországra és ezen belül Somogy me
gyére vonatkozó szakirodalmi anyagból kiemeljük Wellmann Imre: 
Magyarország mezőgazdasága a 18. században című munkáját; az 
1930-as években kiadott un. Domanovszky-uradalomtörténeti soro
zatot; Tóth Tibor: Hitelezők és adósok. Bp. 1979.; T. Mérey 
Klára XVIII--XIX. századra vonatkozó tanulmányaink sorozatát a 
hatvanas évekből; Dobai Péter: A II. József-féle katonai ösz- 
szeírás felvétele Somogy megyében című forrásközlését. Ezenkí
vül nagy segítséget jelentett kutatásainknál a múlt százaai 
történeti leíró irodalom, többek között Fényes Elek, Vályi 
András, Magda Pál, vagy még korábbról Bél Mátyás és Korabinsky 
leírása.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

BORSY JUDIT

A somlyóvásárhelyi közalapítványi kerület igazgatása

A közalapítványi birtokok a XVIII. század végén, a felosz
latott szerzetesrendek birtokaiból keletkeztek. Háromféle köz- 
alapítványi birtok létezett Magyarországon: tanulmányi, egye
temi és vallásalapítványi. A birtokokból származó bevétel az 
alapítványi pénztárakba került, ahol az alap jellegének megfe
lelő célra használták fel.

A közalapítványi birtokok felsőbb irányító szervei az idők 
folymán többször változtak. II. József 1781-ben a tanulmányi 
alap javainak, majd később a feloszlatott rendek vagyonából 
létesített vallásalap javainak igazgatását a Magyar Kamarára 
bízta, de néhány év múlva mindkét alap javai a Helytartótanács 
igazgatása alá kerültek, amely 1848-ig irányította a közala
pítványok igazgatását. 1849-1850-ben az éppen létező császári 
ideiglenes polgári közigazgatás hatáskörébe tartoztak a köz- 
alapítványok /1/, majd 1851-től a császári-királyi pénzügyi 
hatóságok irányították 1866-ig. A közvetlen irányítással meg
bízott kerületi pénzügyigazgatóságok felettes szervei szintén 
gyakran változtak, a legjelentősebb az Országos Pénzügyigaz
gatóság /Finanzlandesdirektion/ volt. A Helytartótanács visz- 
szaállítása után a pénzügyi hatóságokkal szemben a Helytartó- 
tanács leglényegesebb követelése az volt, hogy az alapítványi 
vagyon kezelését adják át, tekintettel arra, hogy az országnak 
ezt a legjelentősebb pénzforrását 1848 előtt is a Helytartó
tanács kezelte. A javak végleges átvételére azonban, bár az u- 
ralkodó elrendelte, a pénzügyi szervek vonakodása miatt csak 
1866. január 1-jén került sor /2/. Nem maradtak azonban soká
ig a Helytartótanács irányítása alatt, hiszen 1867 márciusá
tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vette át és igaz
gatta a közalapítványokat megszűnésükig.

A somlyóvásárhelyi közalapítványi kerülethez tartozó alapít
ványi javak több feloszlatott szerzetesrend birtokaiból kelet
keztek: pozsonyi klarisszák, pápai pálosok, tüskevári pálosok, 
bándorfi pálosok, győri jezsuiták /3/. A legérdekesebb a pozso
nyi klarisszáktóí átvett birtokok története, ezek ugyanis ere
detileg a somlyóvásárhelyi premontrei apácák tulajdonában vol
tak, akik pedig a szegedi Szentlélek-kolostorból költöztek Som- 
íyóvásárhelyre /4/.
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A kerület első neve "Martinsberg" volt, s a következő ura
dalmak tartoztak ide: Pannonhalma; Vásárhely; Vörösberény 
/Veszprém megye/, Csorna, Vohndorf /Sopron megye/, Tihany, Tűr
je; Rokolán; Nyavalád /Zala megye/, Lébény /Győr megye/, Majk 
/Komárom megye/, Porvo /Vas megye/, Nisidér /Moson megye/. E- 
zek közül 1802-ben Csorna, Pannonhalma, Tihany és Tűrje a pre
montreiek, ill. a bencések tulajdonába került vissza /5/. 
1794-től 1851-ig, amikor a kerület élén főtiszt /prefektus/
állt, a kerület neve: győri kerület /Districtus Jaurinensis/ 
volt. A birtokok kiterjedése ebben azidőben valószínűleg több
ször változott, részben átszervezések, részben eladások miatt, 
ezekre vonatkozó adat azonban nem maradt fenn. 1851 és 1866 
között a kerület birtokait három pénzügy igazgatóság, a győri, 
a nagykanizsai és a soproni alá osztották be, majd 1866-ban a 
kerület élére ismét főtiszt került, s 1885-ig ő irányította a 
kerület birtokainak igazgatását. 1866 és 1885 között a kerület 
neve somlyóvásárhelyi közalapítványi kerület volt, s az alábbi 
uradalmak tartoztak hozzá (1866-ban): a somlyóvásárhelyi, a 
vörösberényi, a rokolányi, a nyavaládi, a csajági, a bánfalvi 
és a pátka-porvai. A birokok kiterjedésében 1871-ben követke
zett be nagyobb változás a báránai és a szentágotai uradalmak
nak a somlyóvásárhelyi kerülethez való csatolásával /6/. Az
1866-ban létrehozott hét uradalmat 1875-ben három uradalomra 
vonták össze: a somlyóvásárhelyi uradalomhoz kapcsolták a pát
ka-porvai, a bánfalvi, a csajági és a bárándi uradalmakat; a 
vörösberényi uradalomhoz a szentágotai uradalmat; a rokolányi 
uradalomhoz a nyavaládi uradalmat /7/. A gyakori átszervezések, 
az egymástól távol eső kis birtokok nagyon megnehezítették az 
uradalmak áttekinthetőségét. 1866-ban a kerület összes birto
kának kiterjedése 23.867 hold 248 négyszögöl volt, 1871-ben 
Báránd és Szentágota idecsatolásával 38.925 hold négyszög
öl lett' az összes terület. 1885-ben a somlyóvásárhelyi köz
alap! tványi kerületet a pécsváradi közalapítványi kerülethez 
csatolták. Az összevont kerületnek pécsváradi-somlyóvásárhelyi 
közalapítványi kerület lett a neve.

Egy több uradalomból álló kerület igazgatását legjobban az 
ott alkalmazott személyzet alá-fölérendeltségi viszonyai tük
rözik. A somlyóvásárhelyi közalapítványi kerület személyzeté
nek hierarchiáját a főtiszti igazgatás éveiben az alábbi ábra 
szemlélteti :

Tisztségviselők: főtiszt ügyész
gazdászat
tiszttaró
írnok

Pénzügy
s z á mtartó
ellenőr

erdészet
erdőmester

Alkalmazottak : erdész alerdész
Szolgák: hajdú hajdú erdőőrök

juhász 
postahordó 
béresek
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Ebből az egyszerű ábrából is kiderül, hogy a kerületet nem 
uradalmanként, hanem központilag, ill. gazdálkodási áganként 
igazgatták. A pénzügy igazgatósági irányítás éveit nem tekintve, 
a kerület közvetlen vezetésével a főtiszt /prefektus/ volt meg
bízva, A felettes hatóságok a főtiszttel álltak közvetlen kap
csolatban, neki küldték utasításaikat, tőle várták a beszámoló
kat, "véleményes javaslatokat" a kerületet illető minden kérdés
ben. Pauler Tivadar, mikor igazgságügyminiszterré nevezték ki, 
külön leiratban mondott köszönetét "azon bugzó és hasznos köz
reműködésért" amit a főtiszt tanúsított addigi működése folya
mán /8/. A főtiszt feladatai közé tartozott a kerület évenként 
többszöri beutazása, á személyzet alkalmazásának véleményezése, 
a cselédség félfogadása, elbocsátása, a gazdálkodás felügyele
te mind a gazdászatban mind az erdészetben, döntés a házi, bér
leti kezelés mellett ill. ellene, a bérbeadások hirdetése, 
szerződések megkötése, hosszabbítása, bérhátralékok behajtásá
nak szorgalmazása, építkezésekre, javításokra előmértékek ké
szíttetése, azok véleményes felterjesztése a felettes szervek
nek. 1874-ben a jövedelme fokozása érdekében bővítették a fő
tiszt hatáskörét, hogy az adminisztrációt csökkentsék ill. az 
ügyintézést gyorsítsák. Eszerint a főtiszt saját hatáskörén be
lül köthet bérszerződést, ha a bérleti díj az 500 forintot nem 
haladja meg, ilyen bérleteket meghosszabbíthat, de legfeljebb 
3 évre. Eladhatja az 500 forintot meg nem haladó becsértékű 
haszonvehetetlenné vált ingatlant, birtokot. Évi 500 forintot 
költhet a majorsági épületek javítására, a tisztviselők, a 
kegyúri személyzet járandóságát kiutalványozhatja és a szol
gaszemélyzetet felveheti, áthelyezheti, elbocsáthatja /9/.Az 
alkalmazás, jutalmazás, szabadság iránt beadott kérvényeket a 
főtiszt továbbította a felettes hatóságoknak véleményével, 
javaslatával. így érthető, hogy bár hatásköre eléggé korláto
zott volt, nagy tiszteletnek örvendezett. Ezt olvashatjuk ki 
Pap Dános kérvényéből: "Nem akarom hinni, hogy azon diszes 
állásban, melybe az isteni gondviselés és a miniszteri kegy 
helyezett, ne volna annyi hatalmad, hogy egy talán 30-40 fo
rintba kerülő árkolást felterjesztés nélkül is ne rendelhes
sél el" /10/. A főtiszt munkája a gyakori utazások mellett is 
főképp az irodájában folyt. A főtiszti iroda 1851-ig Vesz
prémben, 1866 és 1867 között Mezőőrsön, 1870-ig ismét Vesz
prémben volt. Az iroda épületét a főtiszti lakással együtt bé
relték, mivel az alapítványnak itt nem volt háza. 1870 és 1885 
között a főtiszt székhelye Győrben volt. Noha itt voltak alapít
ványi birtokban lévő épületek, a főtiszti lakást és irodát itt 
is bérlik, 600 forintért, akárcsak Veszprémben. Az iroda beren
dezéséhez szükséges bútorokat a főtisztség visszaállításakor 
/1867-ben/ Pesten a Régiposta utcai bútorbazárban vették át, 
melyek a volt Helytartótanács irodai bútorai voltak /11/.

Az egész kerület jogi ügyeinek intézésével a kerületi ü- 
gyész /fiskális/ volt megbízva. A kerületi ügyész 1848-ig szo
rosan hozzátartozott az uradalom személyzetéhez, fizetését és 
egyéb illetményét- a többi uradalmi tisztviselővel, alkalmazot
tal együtt, az uradalmi kasszából kapta. Esetenként az ügyész
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átvehette a főtiszti iroda irányítását, mint például 1822 és 
1850 között, amikor Kováts Gábor fiskálisként -helyettesítette 
a főtisztet, kinek tiszte nem volt betöltve. 1851 és 1866 
között a pénzügyi ügyészségek vették át szerepét, melyek még 
a pénzügyi szervektől való átvétel után is intézték a közala
pítványi kerületek jogi ügyeit. 1867-től hat alapítványi ü- 
gyészt neveztek ki, 1869-ben eggyel csökkentették az ügyészi 
kerületek számát, 1884-ben nyolc kerület létezett, majd 1886- 
ban háromra csökkentették a számukat. Az ügyészi kerületek 
tehát nem egyeztek meg a főtiszti kerületekkel, néha egy ü- 
gyész több kerület ügyeit is elintézte, máskor több ügyész 
dolgozott egy kerületben. A közalapítványi ügyészek feladata 
a közalapítványok jogi képviselte, jogi ügyeinek intézése 
volt, melyek közül a bérhátralékok per útján való behajtása 
volt kiemelkedő fontosságú /12/.

A gazdászat közvetlen irányítása, felügyelete a tiszttartó 
/provizor/ feladata volt. A somlyóvásárhelyi kerületben nem 
állt minden uradalom élén külön tiszttartó, mint például a 
pécsváradi kerületben, hanem egyetlen tiszttartó alá tartozott 
a kerület összes uradalma. A tiszttartó feladata volt tehát az 
egész kerület gazdászatának közvetlen irányítása, felügyelete, 
a bérlők ellenőrzése, a házi kezelésben lévő birtokok jövedel
mező kezelésének biztosítása ill. a jövedelem növelése, a ter
melt javak elárverezése. Ugyancsak ő volt felelős a kerületben 
lévő épületek javítási költségeiért, és ő javasolta eladásra 
a hasznot nem hozó ingatlanokat. A tiszttartói munka felelőssé
gét jelzi, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium sza
bályozta az összeférhetetlenséget: "... gazdatisztek nem lehet
nek bérlők a kerületben, sem nejük, le-, felmenő rokonaik, u- 
nokatestvérük első ízben" /13/. A tiszttartónak tulajdonítja 
a főtiszt, hogy a megyei tisztviselők előzékenyebben viselked
nek az uradalommal szemben: "1866 óta pezsgőbb az élet, magya
ros vendéglátás van s ezért, e költsége utólagos fedezésére 
600 forint jutalmat javasol Mezey Lajos tiszttartónak adni 
/14/. A főtiszt után ő a legmagasabb rangú tisztviselő, s ha 
bármi ok miatt a főtiszt távol volt, a tiszttartó vette át 
a főtiszti iroda vezetését /15/. A főtiszt szívesen átruház
ná saját hatásköréből egyes birtoktestek teljes igazgatását 
is. Csak az akadályozza meg, hogy a tiszttartó elfoglalt, 
hiszen egyedül intézte az egész kerület gazdászati ügyeit /16/. 
A főtiszt egyéb kötelezettségét is átvehette a tiszttartó, 
mint például 1871-ben, amikor Kálóczy Lajos főtiszt köszvé- 
nye miatt Mezey Lajos tiszttartót küldte maga helyett a Mar- 
cal-szabályozási. igazgatói választmány kiscelli ülésére, mely
nek a főtiszt tagja, s ahol az uradalom érdekeit kell képvi
selnie /17/. Esetenként egyéb feladattal is megbízhatták. A 
tagosítások alkalmával tevékenyen képviselte az uradalmak ér
dekeit. A tiszttartót javasolta a főtiszt, mint megbízható em
bert a lottó-szelvények árusítására. A Helytartótanács Mezey 
Lajos tiszttartót jelölte ki a rokolányi birtokok bérlőtől va
ló átvételére, aki az alól csak orvosi igazolással, köszvényé- 
re való hivatkozással kap felmentést /18/.

240



A somlyóvásárhelyi kerületben ispán /spanus/ csak 1850 előtt 
volt, a rokolányi és nyavaládi uradalmak élén. A somlyóvásárhe
lyi tiszttartótól függetlenül intézték az uradalmak ügyeit, s 
közvetlenül a főtiszttel, ill. az őt helyettesítő fiskálissal 
érintkeztek. Megszűnésük után az ő feladataikat is a tiszttartó 
vette át. 1885-ben, amikor a somlyóvásárhelyi kerületet a pécs- 
váradi kerülethez csatoltak, a tiszttartói állást megszüntették 
és a vörösberényi uradalom élére ispánt neveztek ki.

A kerületi számtartó /racionista/ a somlyóvásárhelyi kerület 
egészének a számadásait intézte, ö készítette az uradalmi pénz
tár havi mérlegeit, éves kimutatásait, a személyzet illetménye
inek kifizetését - a főtiszté kivételével - és foglalkozott a 
bérletek díjának befizetésével, a bérhátralékok kimutatásával 
is. A számtartó mellett általában ellenőr is dolgozott, de amíg 
az uradalom pénzügyeit az adóhivatalok intézték /1850-1868/, 
csak ellenőr volt a kerületben. A számtartó ill. ellenőr szük
ség esetén helyettesíthette a tiszttartót. Mezey Lajos tiszt
tartó balesete alkalmával Illyés Ignác ellenőr írja alá a tiszt
tartói iroda iratait /19/. A számtartói iroda számadásait a 
felsőbb számvevőség ellenőrizte. 1869-ben, mikor a pátka-porvai 
uradalom bevételénél 20 krajcáros eltérés mutatkozott, ennek 
kijavítására a számadásokat visszaküldték a számtartói hivatal
nak. Ugyanakkor előfordult, hogy 21 évvel később derült ki, 
hogy Takáts Ferenc erdőmester fizetési előlegének levonásáról 
megfeledkeztek /20/.

Az írnokok az irodai munkát végezték, ám ezenkívül gyakran 
egyéb munkára is kényszerültek. A kerület 1866-os átadás-átvé
telénél például a földmérésben s egyéb felmérésekben kellett se
gédkezniük. A főtiszti irodán kívül a tiszttartói irodában volt 
még írnok, a számtartói irodában "ellenőrködő írnok" dolgozott, 
tehát az írnok teendőit az ellenőr látta el. Nem járt sem ír
nok, sem irodaszolga az erdőmesteri hivatalnak.

A gazdászat személyzetéhez tartoztak még a hajdúk, a juhász 
és a postahordó. Három hajdú volt a kerületben: a főtiszti 
irodában, a számtartói irodában és az uradalmi hajdú a tiszt
tartói irodában. A postahordó nem tartozott szorosan a kerület 
személyzetéhez, évenként kötöttek vele szerződést, s illetmé
nye "jutalomképp" járt. A padragi és a nyavaládi erdészeti hi
vatalba kellett szállítania a leveleket, hol postahivatalok nem 
voltak. Az uradalmi személyzethez számítottak még a házi keze
lésű birtokokon dolgozó béresek ill. cselédek, számuk a bir
tokok bérbeadásával arányosan csökkent.

Az erdészet felügyeletével a kerületi ardőmester volt meg
bízva, ő adta az utasításokat az erdésznek, alerdésznek és az 
erdőőröknek. Az erdőmester kapta vagy közvetlenül, vagy a fő
tiszt közvetítésével a felsőbb hatóságok utasításait. Az er
dészet javarészt házi kezelésében volt, így a kiterjedt erdő- 
birtokok felügyelete nagy munkát jelentett a kerület erdőmes
terének. Az erdőmester hatáskörének valamelyes szűkülését je
lentette az 1867-ben hozott rendelet, mely szerint: "Oly er
dészeti ügyekben, melyeknek eldöntéséhez vagy felterjesztéséhez 
a főtiszt jóváhagyása vagy közbenjárása szükségeltetik, az a- 
lantas erdésztisztek minden jelentéseiket közvetlenül a kerüle
ti főtisztséghez utasítsák, mely a fennforgó körülményekhez
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képest szükség esetén a kerületi erdőmesterrel is közölvén, a- 
zonnal intézkedhetünk"/21/. Az erdőőrök felvételénél, elbocsá
tásánál, bár az erdőmester véleményét is meg kellett hallgatni, 
a döntés minden esetben felsőbb szinten történt.

Az 1866-os főtiszti javaslat szerint ugyan a 13.603 holdnyi 
erdőbirtok kezelésére két erdész és egy alerdész szükséges /22/ 
1870-ben a nyavaládi erdészeti állomást megszüntetik, s ettől 
kezdve csak az erdőmester és a pátkai alerdész képezi a kerület 
tiszti személyzetét.

Az erdészeti ágazat szclgaszernélyzetéhez az erdőőrök tartoz
tak. Az erdőőrök általában elemi iskolát végeztek, de módjukban 
állt, hogy erdőőri szakvizsgát tegyenek le, melyre az odauta
zást meg egyéb kiadásaikat az uradalom fizette. Az erdőőrök al
kalmazásánál követelmény volt: "35 évesnél idősebb ne legyen, s 
írni olvasni jól tudjon." /23/.

Uradalmi vadász csak 1850 előtt volt a kerületben, ezután a 
vadászati jogot bérbeadták, esetleg az erdészeti személyzetnek, 
mérsékelt bér fejében /24/.

Az uradalmi személyzet illetményeit részben készpénzben, 
részben természetben kapta. A főtiszt fizetését az összesített 
alapból /fundus currentis/, az uradalmi személyzetét az ura
dalmi pénztárból folyósították. A készpénzen kívül különböző 
járandóságok egészítették ki a jövedelmet. A terményjárandó
ságokat /búza, rozs, árpa, zab, bor, só , széna, szalma, tűzi
fa/ 1869-től szintén készpénzben kapták. Külön kedvezmény volt, 
hogy 1871-től az uradalmi tiszteknek járó tűzifát az uradalom 
költségén szállíthatták /25/. Az uradalom személyzetét meghatá
rozott mennyiségű föld, valamint állattartás joga illette meg. 
A földilletményt 1868-ban, a tartható állatok számát 1874-ben 
szabták meg /26/. A tiszti személyzetnek irodai és úti álta
lány is járt, amennyiben ezt munkakörük indokolta. Ha nem kap
tak úti általányt, utazásaik alkalmával szállást és ellátást 
kaptak. Lakást általában természetben kaptak, de ha a közala
pítvány nem rendelkezett az illető székhelyén megfelelő lakás
sal vagy házzal, a lakásilletményt pénzben fizették ki. A haj
dúknak és erdőőröknek ruhailleték is járt. A hajdúknak az ura
dalom színe szerinti huszáros egyenruhát kellett csináltatni a 
szolgálatban azt viselni /27/. A Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium 1880-ban elrendelte, hogy az erdészeti személyzetnek 
a szolgálatban egyenruhában kell járnia, s ezt a budapesti e- 
gyenruhaszabónál kellett megcsináltatniuk /28/. A somlyóvásár- 
helyi kerület személyzetének illetmény kimutatása 1879-ből:
beosztás fize

tés
lakás ter

mény-
általány

uta- iro- 
zási dai 
(forint)

ruha
pénz

tüzelő 
(űrköb 
méter)

főtiszt 1200 600 800 600 100 - 41
főtiszti írnok 200 80 200 - - - 20
főtiszti hajdú 150 30 150 - - 50 14
tiszttartó 600 term. 500 350 50 - 27
uradalmi írnok 200 It 200 - - - 20
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uradalmi hajdú 100 term. 100 - - - 14
számtartó 300 term. 400 - 100 - 27
ellenőr 400 Il 300 - - - 20
számtartósági hajdú 146 II 100 - - 50 20
erdőmester 300 II 400 600 50 - 32
erdész 400 II 200 400 20 - 24
alerdész 300 II 200 60 10 - 20
erdőőr /12/ 150 II 100 - - - 17

vagy:
40

Az uradalmi tiszteknek kinevezésükkor tiszti biztosítékot kel
lett letenni, ennek 2/3-át készpénzben, a többit pedig 36 havi 
részletben vonták le.

Az uradalmi tisztek munkája nagyon sokrétű volt, a gazdásza- 
ti ill. erdészeti kérdéseken kívül foglalkozniuk kellett épí
tészeti kérdésekkel, földmérésekkel stb. A személyzet képzett
sége, iskolai végzettsége nem minden esetben felelt meg a be
töltött tisztség követelményeinek. Ilyen esetben a gyakorlat
nak kellett pótolni a képzettség hiányát. Az 1879-es személy
zeti kimutatás szerint az akkori személyzet iskolai végzettsége 
a következő volt:
név_______________
Kálóczy Lajos 
Csodányi Béla 
Kálóczy János 
Takács István 
Kozma Ede 
Miller János 
Illés Jónás 
Gyurkovics Tivadar 
Adrigán Dezső 
Nagy Károly 
Simenszky Kálmán 
Lechmann János 
Gogl Frigyes

beosztás______
főtiszt
főtiszti írnok
II

főtiszti hajdú
tiszttartó
uradalmi írnok
uradalmi hajdú
számtartó
ellenőr
hajdú
erdőmester
erdész
alerdész

iskolai végzettsége 
okleveles ügyvéd 
okleveles mérnök 
jogvégzett 
elemi iskola 
1 évi hittan
gazdászati felsőbb tanf. ?
1 évi bölcselet 
6 gimnaziális osztály 
3 latin osztály 
erdészakadémia 
erdészakadémia 
alsóbbrendű erdész- 
akadémia

Az egyes tisztségeknél tehát nem volt meghatározva, milyen 
végzettséggel kell rendelkeznie az illetőnek. Különösen a gaz
dászati ágazatban szembetűnő a képzettség hiánya (igaz, hogy a 
bérleti kezelés előtérbe kerülésével gazdászati képzettségre 
egyre kevésbé volt szükség). A kevés házi kezelésben lévő bir
tokok alacsony jövedelme azonban kapcsolatba hozható a gazda
tisztek hozzánemértésével. A gazdászati személyzet továbbképzé
sét csak a Gazdászati Lapok járatása segítette, mit a főtiszt 
kifejezett kérésére rendeltek el: "Az uradalom költségén sem
miféle szaklap nem jár, ámbár ilyenek járatása, mint különösen 
ez itt is 1665-iki évek előtt életben volt, kívánatos volna 
mellynek újbóli kegyes felsőbbi jóváhagyás tellyes tisztelettel 
hirdetik" /29/. Az erdészeti ágazatban (hiszen itt a bérleti- 
leg kezelt erdőrészek kiterjedése elenyésző volt) megfelelőbb 
volt a személyzet képzettsége mind a tisztek, mind a szolgák
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esetében. Az erdésztisztek az erdészakadémia elvégzése után 
több különböző vidéken található erdészetben voltak kötelesek 
erdészeti gyakorlatot teljesíteni. Az erdőőrök elemi iskolát vé
geztek, majd erdőőri szakvizsgát tettek le.

A kerület személyzete 1845-től kezdve nagyrészt magyar nyel
ven levelezett, leszámítva a pénzügyi igazgatás éveit /1861- 
1866/, mikor csak a német nyelvet használták. Az erdészeti ága
zatokban lévő tisztek szívesebben írtak németül, a főtiszt a- 
zonban ezekre is magyarul válaszolt. Akárcsak a Katonai Építé
szeti Főigazgatóságnak, kik hiába kérték, hogy leveleit németül 
fogalmazza /30/. Az uradalmi személyzet nyelvtudása az 1879-es 
évi kimutatás szerint az alábbi:
beosztás magyar német latin egyéb
főtiszt + + + francia
főtiszti írnok + + + francia
főtiszti hajdú + + - -

tiszttartó + + + tót
uradalmi írnok + - - szerb
uradalmi hajdú + - - -

számtartó + + tót
ellenőr + + - tót
számtartósági hajdú + + - -

erdőmester + + - tót
erdész + + - Tót
alerdész + + - -

12 er'dőőr 12: + 2 : + - 1 : tót
A személyzet nyelvtudása tehát megfelelő volt, az egyes 

tisztségviselők németül jól tudtak, s a tisztviselők az erdő- 
mester kivételével latinul is tudtak.

Az uradalmi személyzet kinevezése felől a közalapítványi ke
rületek felettes szervei döntöttek. A szolgák alkalmazásánál 
meghallgatták a főtiszt ill. a tiszttartó, az erdőmester véle
ményét is, és ezek javaslata alapján döntöttek. Az alkalmazás 
lehetett ideiglenes megbízás és kinevezés, azonban ez utóbbi 
sem jelentette azt, hogy ne helyezhették volna át az illetőt 
egyik kerületből a másikba, vagy ne nyugdíjazhatták volna őket 
"szolgálati érdekből". A személyzet ennek ellenére általában 
hosszú időt töltött el a közalapítványi kerület szolgálatában. 
Több embert érintő áthelyezések, nyugdíjazások csak nagyobb 
átszervezések alkalmával történtek.

Az uradalmi személyzet nyugdíjkorhatára nem volt megszabva, 
a nyugdíjazások szolgálati érdekből, esetleg saját kérésre tör
téntek. A nyugdíjak nagyságát a szolgálatban eltöltött idő ará
nyában szabták meg, az 1875-ös rendelet szerint a következőkép
pen: az évi illetmény 1/3-a járt azoknak, akik 10-20 évet szol
gáltak, 20-30 évi szolgálat után, az évi illetmény 1/2-e, 30- 
40 szolgálati év után a 2/3-a, s a teljes fizetést kapták 40 
év felett. Az özvegyek a férj nyugdíjának a felére voltak jo
gosultak, a kiskorú gyermek /12 éves korukig/ napi 10 krajcárt, 
ha mindkét szülőjük meghalt, 15 krajcárt kaptak /31/. A nyugdí
jak kifizetése nagy terhet jelentett az alapítványi pénztárnak,
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így felmerült, hogy a még szolgálatra alkalmas egyéneket a kerü
letben alkalmazhatnák /32/.

Szabadság az uradalmi alkalmazottaknak nem járt, hanem min
den alkalommal külön kellett kérniük. Mikor Kálóczy Lajos fő
tiszt 1885-ben rendelkezési állapotba került, két havi szabad
ságot kért, amit azzal indokolt, hogy a 19 évi szolgálati ide
je alatt csak háromszor folyamodott szabadságért /33/. Mezey 
Ferenc ellenőr azért kért 8 napi szabadságot, hogy Budán a mi
nisztériumban ellenőrré való kinevezését megköszönhesse /34/. 
Kálóczy Lajos főtiszt 3 heti szabadságot kért, hogy részt ve
hessen a Magyar Természetvizsgálók gyülekezetén /35/. Az ura
dalmi szolgák általában csak akkor kértek szabadságot, ha azt 
egészségi állapotuk indokolta.

Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhe
tett meg.
A dolgozatot más olvasta fel.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MAGYAR ESZTER
A pálos rend pilismaróti uradalma a XVIII. században

A pesti pálosok pilismaróti uradalma a XVIII. században 
mindössze négy faluból állt: Pilismarót, Pilisszentkereszt, Pi- 
lisszentlászló, Pilisszentlélek. Összterjedelme kevéssel több 
mint 15 ezer kát. holdat tett ki, tehát a kisebb uradalmak közé 
tartozott. Az uradalom településtörténetét és gazdasági beren
dezését meghatározta, hogy az erdővel borított Pilis-hegységben 
terült el. A falvak határának művelési ági megoszlásában az 
erdő foglalta el a legnagyobb helyet 60-83 %-ban, ennek megfe
lelően a szántóterület igen kicsi volt, és maga a föld se i- 
gen volt alkalmas szántóműveiésre. Az urbárium egyedül Pilis
marót földjét minősítette I. osztályúnak, a többieket a IV. 
osztályba sorolták /1/. Az uradalom gazdasági és igazgatási 
központja Pilismarót volt.

Az uradalom XVIII. századi területén a török hódoltság e- 
lőtt az említett négy falun kívül még két kisebb középkori te
lepülés is létezett, Ákospalotája és Szamárd /2/. Az uradalom 
valamennyi települése Árpád-kori eredetű. A XVIII. század el
ső évtizedeiben a rend Ákospalotáról és Szamárdról be tudta 
bizonyítani, hogy azonosak a pálosok középkori Bitóc falujával. 
/A névcsere körülményei ismeretlenek./ Az elpusztult faluhe
lyeket Pilismaróthoz csatolták. Pilismarót területe így kétszer 
akkora lett, mint az uradalom többi településének a faluhatára. 
Határában dűlőnevek emlékeztettek még a középkori falunevekre, 
pl. Szamárkő, Szamárhegy, "mons Palota teteje", de a Pilisma
róthoz csatolt területet a XVIII. században csak Bitócként,majd 
később Basaharcként említették /3/.

A XVIII. századi uradalom legnagyobb része már a török hó
doltság előtt is pálos birtok volt, de a hadi események alaku
lása miatt /Esztergom eleste után/ elvesztették a kapcsolatukat 
a magyar földesúrral. A hódoltság egész időtartama alatt egye
dül Pilismarót maradt lakott. Ezt az á'llapotot természetesen 
mind a török földesúr, mind az Elefánton székelő pálosok igye
keztek fenntartani. Az 1600-as évek elején a pálosok telepítet
tek be a faluba egy kisebb menekült magyar csoportot, 1619-ben 
pedig a török földesúr kérte a magyar földesurat, hogy az ő 
példája nyomán csökkentse az adót, mert a falu lakói a terhek 
miatt tömegesen szökdösnek. A török földesúr egyebekben is i- 
gyekézett megőrizni a birtokok állapotát, utakat, Szentkeresz-
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ten hidat épített, a határokra gondosan ügyelt, határjárásokat 
tartott. /A Duna-kanyarban a törökök átvették a magyar határjá
rási gyakorlatot és szokásokat, beleértve egy-egy fiatal legény 
megcsapatását is a jobb emlékezet kedvéért az egyes határjelek
nél/. Ily módon -- bár a másik három falu lakossága a török i- 
dőkben elpusztult, elmenekült, vagy szétszóródott --, határai
kat a XVIII. század eleji vallomások tanúsága szerint a többi 
hódoltsági területhez hasonlóan több-kevesebb pontossággal meg
őrizte a kollektív emlékezet /4/.

A pálos rend tagjai, miután 1688-ban Pesten megtelepedtek, 
uradalmuk újjászervezését a birtokjog biztosításával és a bir
tokhatárok védelmével kezdték. Lakatlanná vált településeik 
közül pl. Szentkeresztet -- ahol még álltak ekkor a középkori 
földesúri udvarház maradványai -- bérbeadták esztergomi polgá
roknak. /A bérlet is a jogbiztosítás egyik formája volt/. Az 
esztergomi, csévi és szántói mészégetőket kitiltották az ura
dalom erdeiből. Pilismaróira földesúri megbízottat állítottak, 
az uradalom legnagyobb részét kitevő erdők használatát bárki 
számára az ő engedélyéhez kötötték, és a használatot ellenőriz
ni igyekeztek. Az erdőőrök voltak a még lakatlan, legalábbis 
jobbágylakosság által meg nem szállt települések első lakói.

Az elpusztult falvak újratelepítésének pontos idejét szinte 
lehetetlen megállapítani. Ellentmondás van egy-egy település 
lakottsága—  lakatlansága tekintetében az országos és megyei 
összeírások, valamint a különböző peres ügyekben felvett tanú- 
vallomások között. Ha hiszünk az utóbbiaknak, egy-egy telepü
lésen élhettek háztartások, lakhattak emberek, favágók, földes
úri alkalmazottak, sőt még magukat jobbágynak valló személyek 
is abban az időben, amikor az illető települést az országos és 
megyei összeírások lakatlannak vették fel. Nehezíti a helyzetet 
az is, hogy a XVIII. század első éveiben nagy volt a lakosság 
fluktuációja /5/.

Pilisszentlászló 1696-ban az országos összeírás szerint la
katlan prédium, első alkalommal csak 1701-ben szerepel a megyei 
összeírásban, bár később többen is eskü alatt vallották, hogy 
a kérdéses időszakban ott születtek, vagy szüleikkel együtt ott 
éltek. Lakossága 1706-ban kicserélődött, az összeírtak száma az 
országos összeírások idején még csekély. Nagyobb népességcsoport 
1722-ben költözhetett be a faluba, mert ekkor készítettek töme
gesen új irtásföldeket /lehet, hogy a maróti szlovák lakosság 
telepedett át Szentlászlóra, akiket a helyiek valószínűleg kiül
döztek a faluból/ /6/.

Pilisszentkereszt még 1736-ban sincs feltüntetve lakottként 
a megyei összeírásban. Határát, amely 1736-ban még csak erdőből 
és némi kaszálóból állt, a földesúr a szomszédos szántóiaknak 
adja bérbe hol legeltetésre, hol szénégetésre, hol kaszáidnak.
A települést még Pilis néven említik, földesúri malmok vannak 
rajta, a szántóiak a molnárok és állataik által használt része
ken nem legeltethetnek és kaszálhatnak. 1720-ban a molnárokon 
kívül a szerzet erdőőre és vadásza lakik még Szentkereszten, 
valamint az uradalmi hajdú. A lakosság úgy emlékszik vissza, 
hogy az 1740-es években szállták meg, első kontraktusa 1749-ben

248



kelt. 1759-ben megkülönböztetik a 17 régi gazda földjét az ú- 
jonnan jöttek irtásaitól, tehát betelepülése fokozatosan ment 
végbe /7/.

Pilisszentlélek, korabeli nevén Huta, szintén azok közé 
a XVIII. század eljei puszták közé tartozik, amelyek lakottak 
ugyan, de nem tekinthetők adózó jobbágyfalvaknak. A rend 17Öl
ben kötött szerződést Cséér Antal üvegessel, hutással, aki ü- 
vegkemencéi után jelentős készpénzzel és természetben némi ü- 
veggel adózott. A puszta erdeit szabadon használta és köteles 
volt azokat védeni az idegenekkel /esztergomi, csévi, kesztöl- 
ci mész- és szénégetők/ szemben. Vele együtt még három család 
élt a településen, akik saját részükre irtásföldeket műveltek, 
ezek után nem adóztak a szerzetnek, hanem a hutás számára dol
goztak. Ugyanakkor még néhány,magát jobbágynak valló család 
lakott ott a későbbi tanúvallomások szerint. Volt Hután föl
desúri hajdú is, aki valószínűleg az erdőket őrizte. A Rákóczi- 
féle szabadságharc idején a hutákat feldúlták, a lakosok a hu
tással együtt a közeli Dömösre menekültek és a hutás kivételé
vel ott is maradtak. Cséér András 1715-ben visszatért Szentlé- 
lekre és folytatta tevékenységét. /Új szerződésébe belefoglal
ták azt az eshetőséget is, hogy a harci események során ke
mencéit ismét elpusztíthatják./ A pusztára mások is visszaköl
töztek, 1720-ban már élt ott uradalmi erdőőr és hajdú. Szerve
zett betelepítés 1740-ben történt, amikor 16 szláv etnikumú zsel
lércsaládot telepítettek oda, számukra szerződést is készítet
tek. A telepítés sikerrel járt. 1752-ben már 20 háztartásfő 
vett részt egy határviszályban az uradalmi tiszt veze
tése alatt, későbbi szórványbeköltözések is előfordultak. A 
falut folyamatosan lakták. Ennek ellenére a rend mindvégig kö
vetkezetesen prédiumként említette a települést, így szerepel 
1773-ban a Lexicon locorumban és nyomtatott urbárium se készült 
számukra. A telepesek nem tekinthetők majorsági zselléreknek 
sem, az uradalom saját úrbérrendezése és az 1786-ban készült 
kamarai leltár is telkes jobbágyokként kezeli őket, úgy is sza
badultak fel, bár az urbárium alapján kialakítható telkek száma 
alacsony volt /8/.

A pálos rend a lakottan maradt Pilismarót lakóival 1701-ben 
kötött szerződést, így vallották a jobbágyok 1732-ben. A faluban 
már kezdetekben megindult az allodiális gazdálkodás. Uradalmi 
ispán és hajdú tevékenykedett Pilismaróton, az 1720-as évekig 
mindketten a helyi egésztelkes jobbágyok közül kerültek ki. 
1720-ban már 150 holdas allodiális szántó volt Maróton. 1728-ra 
kiépült az uradalmi állattartás központja; ahol juhászt és ka
nászt alkalmaztak. A népesség az 1715-ös és 1720-as országos 
összeírások szerint magyar, kevés eltéréssel ugyanazokat a ne
veket sorolja fel mindkét névsor. Nyoma sincs annak a szláv né
pességcsoportnak, akik 1715-ben panaszkodnak a priornak, hogy 
a magyarok, köztük az ispán, a bíró és a hajdú, úgymond ki a- 
karják verni őket a faluból és ezért az apát segítségét kérik. 
Ugyanakkor ellentmondás van az 1720-ban kelt országos összeí
rás és az uradalmi összeírás adatai között, az előbbi 21, u- 
tóbbi 49 jobbágy családfőt mutat ki, és talán itt kereshető az 
említett népesség. Eltérnek a két összeírás adatai természete
sen az uradalmi javára a szántók, a rétek és a szőlők nagysága
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tekintetében is. Később német telepesek is érkeztek Pilisma
róira, az ő további sorsukról sem maradt említés. A falu megő
rizte magyar etnikumát és a későbbi évtizedek lakosságnévsorai 
szerint is zömében magyar maradt. Az idegen telepesek zárt cso
portokban történő betelepítése a Ouna-kanyarban sehol sem volt 
problémamentes, különösen ha az idegen etnikum vallási eltérés
sel párosult. Itt a török hódoltságot átvészelő magyar népesség 
református volt, közéjük telepítettek be szervezetten katolikus 
németeket és szlávokat. Dunabogdány református magyarsága a ka
tolikus németek betelepülése után nagyrészt elmenekült és a kör
nyező református magyar falvakba költözött /9/.

Bitóc pusztát nem is szándékoztak újratelepíteni, a Maróthoz 
csatolt pusztát kezdetektől fogva elkülönítve, allodiális föld
ként kezelték. A réteket és az újrairtott szántókat eleinte a 
marótiak bérelték, ill. használták. Lényeges változás az allo
diális gazdálkodásban egy új apát fellépése alkalmával az 1730- 
as évek elején következett be, eredményei ellen a jobbágyok már 
1732-ben tiltakoztak kezdetben magánál az apátnál, majd 1735- 
ben pereskedtek is a megye előtt, kérve 1701-ben kelt szerződé
sük érvényben maradását. A jobbágyok által sérelmezett változá
sok jól mutatják az uradalmi gazdálkodás helyreállításának és 
fokozatos kiépítésének a folyamatát. Ez a folyamat a volt hó-t 
doltsági területeken a XVIII. század első felében zajlott le 
és eredményeképpen a jobbágyok szolgáltatásai az 1740-50-es é- 
vekre elérték az országos szintet. A rend egyesítette az addig 
szétszórtan fekvő szántóit, egyúttal kisajátítva a határ leg
jobb részét és főleg Bitóc pusztán a jobbágyok irtásföldjeit, 
bár a jobbágyok panasza szerint az allodiális földek terjedelme 
is megnőtt. Kicserélték a réteket is, a jobbágyok azonos bérért 
kisebb rétet bérelhettek azután Bitóc pusztán. /Az uradalom fal
vaiban általában nem voltak külön rétek, a jobbágyok a hegyol
dalban és az erdőkben kaszálhattak szénát állataiknak/. A volt 
hódoltsági és újratelepített területeken a XVIII. század eleji 
szerződések általános problémája volt /nemcsak Maróton/ a munka- 
járadéknak, a robotnak a meghatározatlansága. A jobbágyok álta
lában a "szükséges" munkákat voltak kötelesek elvégezni. Csak
hogy az allodiális gazdálkodás kiterjedésével ezek a munkák is 
minden korlátozás nélkül növekedtek, pl, a maróti allodiális 
szántókat már nem szentlászlóiakkal együtt művelik, mivel ott 
is létesült némi allódium. A pesti rendházhoz korábban is ka
száltak szénát és szállítottak fát, most ezzel a munkával a már 
állattartással is foglalkozó pilismaróti allódium számára is 
tartoztak. A földesúri téglaégetőben végzendő munka is több 
lett, és a téglát már nemcsak a Duna-partra, hanem saját hajó
ikon a pesti pálos templom és rendház akkoriban megkezdett építé
sére kellett szállítaniok. A jobbágyok legsérelmesebbnek azon
ban az erdőhasználatukkal kapcsolatos terhek megnövekedését 
találták. A természetföldrajzi körülmények és a kevés szántó
föld miatt a Pilis valamennyi falujában elismerték a jobbágyok
nak azt a jogát, hogy erdőbér fejében eladásra is vághatnak fát. 
Maróton az erdőbér több, mint a kétszeresére emelkedett és az 
uradalom kötelezően előírt bérfavágás és fahordás mennyisége is 
megnőtt. A per kimenetele nem is lehetett kétséges. Az urbárium
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kilenc kérdőpontjára adott válaszok forrásértéke is jellemző 
lehet, hogy azoknak a jobbágyoknak a gyermekei, akik 1735-ben 
az 1701-es 'szerződés alapján pereskedtek, 1768-ban a tiszttartó 
előtt valották, hogy kontraktusuk elveszett, annak cikkelyeire 
nem is emlékeznek, és az soha nem is volt gyakorlatban /10/.

Az allodiális gazdálkodás tovább szélesedett. Az 1740-es 
években telepítették be szláv jobbágyokkal Szentkeresztet és 
Szentiéleket. Kiépítették a birtokszervezetet. A harmincas é- 
vekben a maróti ispánt 'már nem a helyi jobbágyok közül válasz
tották ki, a maróti allódium élén allodiátor állt, az egész 
uradalom veztését 1740-től nemesi származású tiszttartóra bízták 
Az 1750-ben kelt instrukció kimondja, hogy Pi.lismarótra már 
nem fogadhatnak új telepeseket, még zselléreket sem, az ezután 
jelentkezőket a tiszttartó irányítsa át az uradalom prédiumai- 
ra. Prédiumon Szentlászló, Szentkereszt és Szentlélek, akkor 
már lakott jobbágyfalvakat értették, amelyeknek a határa még 
eltarthatott újabb betelepülőket az uradalom megítélése szerint, 
míg Pilismaróié már nem. Az új beköltözőknek, akik a régiekhez 
hasonlóan csak irtások útján nyerhettek maguknak szántóföldet, 
már jóval szerényebb mentességet adnak. Bárhova települnek, egy
ségesen 3 év a mentesség. Korábban pl. Szentlászlón 7 vagy még 
ennél is több év volt az irtásföldek utáni adókedvezmény. Az u- 
radalom jövevényei számára valóban kemény munkát jelentett az 
irtásszántók készítése a terepviszonyok és a sűrű erdők miatt. 
Ezt a tényt, az urbárium bevezetésének az idején a megye is el
ismerte, Szentlászlón 20, Szentkereszten 24 nap kézirobotot 
számítottak egy hold irtásszántó elkészítéséhez, míg Dunabog- 
dányban pl. 16-ot. Az 1750-es években az országos tendenciának 
megfelelően a maróti uradalomban is megszűnik a jobbágyok szá
mára tetszés szerinti irtások lehetősége.Korábban maga az ura
dalom biztatta őket erre pl. a marótiakat a bitőci irtások ké
szítésére, bár ezeket utóbb a határrendezés címen elvették tő
lük. Az 1750-es instruckió már tiltja az engedély nélkül tör
ténő irtásokat. A pilismaróti uradalomban a XVIII. század kö
zepére nagyjából befejeződött a táj átalakítása. Utolsó lépés
ként még valamennyi faluban allodiális szőlőkkel is kísérle
teztek, és az alkalmasabb hegyoldalakat pl. Szentiéleken és 
Basaharcon bérbeadták az esztergomi polgároknak, hogy azokat 
kiirtva, szőlőhegyedet telepítsenek /11/.

Az 1780-as években felvett kamarai leltár gyakorlatilag azo
nos nagyságú erdőterületeket mutatott ki az uradalom mindegyik 
falujában, mint amekkorákat 1867-ben, sőt 1895-ben mértek 
/12/.

Terjedelmi kötöttségem nem ad lehetőséget az uradalom gaz
dálkodásának a részletezésére, beleértve ebbe mind az allodiá
lis, mind a paraszti gazdálkodást, ennek a gazdálkodásnak csak 
a településtörténetre gyakorolt hatását emelem ki. Az uradalom 
gazdálkodása az erdőgazdaságon alapult, az uradalmi jövedelmek 
több, mint 60 %-a az erdőgazdaságból származott. Elsősorban az 
erdőgazdaságból élt a lakosság is, még a mezőgazdasági terme
lésre leginkább alkalmas Pilismaróton is. A foglalkozások etni
kai megoszlására jellemző, hogy mész- és szénégetéssel csak a 
szlovák falvak foglalkoztak a Pilis-hegységben, a német és ma
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gyár falvak pedig nem, függetlenül attól, hogy melyik földes- 
úr fennhatósága alá tartoztak. Különös, de lehet véletlen is, 
hogy a Duna déli oldalán fekvő falvak lakói nem halásztak, a 
halászhelyeket ezen a partszakaszon is a szob,iak és a nagyma
rosiak bérelték. Valamennyi településre jellemző az, hogy a 
jobbágyok a favágást és a fahordást a különböző földesurak szá
mára főleg fizetett, kötelező robotban végezték /13/.

Az allodiális gazdálkodás központja a Bitóc-Basaharc allo- 
diális pusztára csak a XIX. század második felében, a jobbágy
felszabadítást követő elkülönözések után került, a Dunántúl 
más uradalmaihoz hasonlóan. Az itt található uradalmi épületek 
tükrözik az allodiális gazdálkodás helyzetét is.

Maróton van a téglából épített, cseréppel fedett 5 szobás, 
és a hozzá tartozó helyiségekkel ellátott uradalmi udvarház, 
amelyben a tiszttató is lakik saját cselédeivel. Az udvarház
hoz csatolták az udvari fronton a szerényebben épített hajdú
házat, kocsiszínt, lóistállót. Az udvarház telkén található még 
egy gyümölcsszárító az újonnan épült pálinkaégető házzal, ba
romfiól, cseréppel fedett borospince. Tartozik hozzá gyümöl
csöskert , parkosított terület, diszkért kerti lakkal,: halas és 
teknősbékás tó, szerszámoskamra, fedett csűr egybeépítve a paj
tabíró lakásával. A faluban van még a parókia három szobás épü
lete a kocsiszínnel, kerttel, istállóval. Az újonnan épült fo
gadó a konyhán, pincén, egyebeken kívül négy szobából áll, 
istálló, kocsiszín és hordószín tartozik hozzá. A régi uradalmi 
vendégfogadót az erdész lakja, aki az egész uradalom erdésze
ti vezetéséért felel. Háza két szobából, istállóból áll a szo
kásos mellékhelyiségekkel. A faluban van az uradalmi mészár
szék a mészáros lakásával egybeépítve. A téglaégető és a tég
laszín már rossz állapotban vannak, a pesti építkezések befe
jezése, után az évi égetések száma több, mint a felére csökkent. 
Pilismaróton van még a juhhodály a juhász házával, egy silány 
épület, amelyben az uradalmi pintér lakik, a régi pálinkaégető 
ház. A Malom-patakon három gabonaőrlő és egy kallómalom műkö
dik. Basaharcon, a régi Bitóc pusztán már megtalálható csirá
jában a későbbi uradalmi majorközpont. A vendégfogadóban egy 
vendég- és öt másik szoba van a konyhán, pincén,istállókon és 
a kamrán kívül. Az allodiális szőlőket is itt telepítették, en
nek megfelelően présház és cseréppel fedett téglapince is épült 
a pusztán. Itt állították fel a fedett uradalmi méhest is 42 
méhkassal. Az allodiális szántók nagysága 1720 óta nem nőtt Ma
róton. Basaharcon a fogadó mellett is van néhány holdas szántó 
és itt van nagyobb terjedelmű földesúri rét is.

Szentkereszten uradalmi vadászház, erdőőrház és mészárszék 
található. Ezenkívül két uradalmi patakmalom van a faluban a 
molnárok házával és nagy gyümölcsösökkel. .Az egyikben méhes 
is állt. Kisebb földesúri rét és néhány holdas szántó alkotta 
az urbáriumidején a majorsági földeket.

A legrégebben lakott jobbágyialuban, Szentlászlón is volt 
állattartó major a szükséges épületekkel és istálókkal. Két ki
sebb uradalmi házban a falu erdeit vigyázó két erdőőr lakik. A 
falu legjeletősebb épülete a három szobás parókia lehetett, a
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melyhez több istálló és kert is tartozott. A falu mellett futó 
patakon kis uradalmi gabonaőrlő malom volt. Az 1730-as években 
a helyi és a pilismaróti jobbágyok robotjával halastavat is é- 
pítettek, ill. rekesztettek el a patakon de ezt 1786-ban már 
nem említették.

Szentiéleken a XVIII. század végén már nincs meg az üveghuta, 
és 1740, a zsellércsaládok szervezett, csoportos betelepítése 
után már nem is esik szó az üveggyártásról. Egy szokatlanul 
nagy, háromszobás, pincés uradalmi ház van mindössze a faluban, 
amelyet a felmérés idején az uradalmi vadász lakott. Ez az er
dőőri, vadászi, lényegében cselédlakásokhoz képest túl nagymé
retű ház lehetett a hutás háza, aki /mint az iratokból kiderül/ 
tőkével rendelkező vállalkozó volt. Allodiális építmény még a 
fából készült fedett méhes a méhész kunyhójával. A Lexicon lo- 
corumból megtudható, hogy temploma nem volt a falunak, de isko
lamestere igen /14/.

A Mária Terézia által kiadott urbárium az uradalom falvai 
számára hátrányos helyzetet teremtett. Közülük legtöbben elegen
dő szántóföld és allodiális földek híján pénzen váltották meg 
a robotot és a kilencedet /Szentlélek/. Éppen ezért előnytelen 
földrajzi körülményeik ellensúlyozására, mint írják, azért, 
hogy adót tudjanak fizetni, az országosan elismertnél szélesebb 
erdőhasználati jogokat kaptak, beleértve a faeladás jogát. Az 
urbárium azonban az egységesítésre törekedve a jobbágyoknak 
csak az épület- és tűzifára való jogát ismerte el és nem szólt 
árról, hogy mi legyen azokon a helyeken, ahol más volt a gya
korlat. Az uradalomnak természetesen kapóra jött ez a szigorí- 
tási lehetőség, és bár mind a négy falu kérte, hogy az urbá
rium bevezetése helyett régi szokásaik szerint szolgáljanak, 
amely'pontoknál ez az uradalom számára előnyösebb volt, az ur
bárium előírásait fogadták el. Elrendelték a robotot ott is, 
ahol ez addig nem volt szokásban. A nagyobb erdőhasználatot pe
dig már nem a megérdemelt szokásjog alapján, hanem külön megfi
zetett adományként bírták. (Az erdőgazdaságból élő falvak lakói 
1833 után kerültek nehéz helyzetbe, amikor már csak az urbárium 
képezte erdőhasználatuk alapját, telkeik száma pedig, amelyek
nek arányában erdejüket kapták, rendkívül kevés volt). /15/.

Jelentős változást jelentett az uradalom népeinek életében a 
II. József által elrendelt szekularizáció, az uradalom a vallás
alap tulajdonába és kamarai kezelés alá került és maradt is, 
hiszen a pálosok nem kapták vissza vagyonukat. Az ország többi 
szekularizált szerzetesrendi uradalmához hasonlóan a kamara e~ 
leinte beszüntette a saját kezelésű allodiális gazdálkodást, az 
állatállományt feloszlatta, az allodiális javakat bérbeadta. A 
pilismaróti uradalomban azonban olyan kevés allodiális föld 
volt, hogy azokat, valamint a visszaváltott irtás- és maradvány- 
földeket a helyi jobbágyok bérelték más földesúri haszonvéte
lekkel, a malmokkal és mészárszékekkel együtt.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

TILCSIK GYÖRGY
Adatok Batthyány Lajos ikervári uradalmának történetéhez

A Batthyány Lajos életpályájának reformkori szakaszával --- 
vagy azzal is -- foglalkozó, mindeddig megjelent publikációk 
érthető módon meglehetősen kevés és töredékes adatot közöltek 
a későbbi első független felelős magyar miniszterelnök ikervári 
uradalmának gazdálkodásáról, az ott alkalmazott gazdálkodási 
módszerekről -- jóllehet az uradalmat az 1840-es években a leg
fejlettebbek között tartották számon — , azon egyszerű és sajá
tos oknál fogva, hogy az uradalom levéltára a századfordulón 
gyakorlatilag teljesen megsemmisült /1/.

Nem kevéssé ez a tény is megnövelte annak, a Vas Megyei Le
véltárban néhány évvel ezelőtt megtalált leltárnak a forrásér
tékét, amely az 1849 áprilisában zár alá vett uradalomban meg
található volt ingó és ingatlan javak, tárgyak, eszközök, ál
latok, termények, stb. leírását tartalmazza /2/. További kuta
tással a Magyar Országos Levéltárban sikerült rábukkannunk ar
ra, a csaknem másfélszáz oldal terjedelmű, német nyelvű, 1850. 
április 3-án kelt, részletes átadás-átvételi leltárra, melynek 
alapján az uradalmat a zárgondnok -- Berzsenyi Miklós -- minden 
tartozékával együtt átadta a Királyi Kamarának /3/.

Az alábbiakban elsődlegesen e két leltár, továbbá az 1830- 
as és az 1840-es években az ikervári uradalom és jobbágyai kö
zött lezajlott úrbéri, valamint legelőelkülönözési per iratai
nak felhasználásával kíséreljük meg, hogy több-kevesebb adat és 
összefüggés feltárásával legalább futólagos bepillantást nyújt
sunk az uradalom reformkori életébe. Kísérletnek tekinthető 
vállalkozásunkhoz rendelkezésre álló források milyensége miatt 
természetesnek tartjuk, hogy az általunk alább felvázolandó 
kép nemcsak hézagos, hanem egyszersmind statikus, alapvetően 
leíró jellegű, de reméljük, mindezek ellenére nem tanulság nél
küli lesz.
Az uradalom Batthány Lajos tulajdonába kerül

Batthyány Lajos apja, Batthyány József Sándor 1811.április 
7-én Ikervárott kelt végrendeletében minden vagyonát -- köz
tük a Vas megyében elterülő ikervári, tótmaráci és dobrai u- 
radalmakat,valamint a szalónaki uradalomban őt megillető rész
birtokot —  akkoráiig négyesztendős fiára hagyta, s úgy rendel
kezett, hogy különváltan élő felesége; megfelelő tartásdíjban, 
gyermeke pedig nagykorúságáig tisztes évjáradékban részesüljön. 
Batthány végrendeletében kikötötte, hogy halála után vagyonát 
egészen Lajos fia nagykorúvá válásáig Vas megye alispánja 'vagy
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árvaválasztmánya kezelje. Batthyány József Sándor alig egy év
vel végakaratának írásba foglalását követően, 1812. július 13- 
án elhunyt, s felesége addig ügyeskedett míg -- a végrendelet 
ellenére -- az örökség íeletti teljes rendelkezési jogot meg
szerezte.

Az ifjú Batthyány Lajos -- aki tanulmányait 1815 és 1826 
között két, Magyarországon töltött év kivételével bécsi nevelő- 
intézetekben végezte -- úgy határozott, hogy a katonai pályát 
választja élethivatásul, és 1826. augusztus 5-én be is lépett a 
hadseregbe. Ezt követően az anya és fia közötti, korábban sem 
konfliktusmentes viszony egyre feszültebbé vált, és amikor 1828 
júliusában Batthyány megtudta, hogy anyja az ikervári uradalmat 
évi 22 000 forintért 12 esztendőre bérbe kívánta adni Franz 
d’Este főhercegnek, nyílt szakítás következett be közöttük. 
Több, mint két évig elhúzódó jogvita kezdődött, melynek tétje 
valójában Batthyány öröksége volt. A per 1830. augusztus 2-án 
megegyezéssel zárult le, mely megállapodás értelmében az adós
ságokkal alaposan megterhelt Vas megyei uradalmat 1831. február 
11-én esedékessé vált nagykorúsága után Batthyány Lajos, az ö- 
rökség többi részét pedig anyja kapta meg. Batthyány az uradal
makat terhelő adósságok, kamatok és nyugdíjhátralékok kifizeté
sén túl vállalta azt is, hogy nővére számára a kiházasításhoz 
szükséges összeget biztosítja. Batthyány Lajos végülis 1630. 
április 30-án szerelt le a hadseregből, és azonnal hozzálátott 
zilált állapotban lévő birtokai -- közöttük a központ szerepét 
betöltő ikervári uradalom -- rendbehozatalához /4/.
Az uradalom területe és igazgatása az 1840-es években

Vas megye keleti részén, Sárvártól délre, a Rába és a Herpe- 
nyő folyásától szabdalt, közepes termékenységű területen elhe
lyezkedő ikervári uradalomhoz korszakunkban Ikervár mezőváro
son kívül három falu (Nyőgér, Rábakovácsi és Sótony), két alló- 
diális puszta (Csomaháza és Péterfa), valamint egy, a szomszé
dos meggyesi komposszezorátusban lévő birtokrész tartozott /5/. 
Az uradalom földesura Ikervárott, a 170 holdas parkban álló 
kastélyban lakott, melyet a XVIII. századbeli alapokés oldal
falak felhasználásával 1846-ban és 1847-ben Pollack Ágoston és 
Ybl Miklós tervei alapján romantikus stílusban építteti át /6/.

Az uradalom -- számításaink szerinti -- 15 044 11/32 hold 
kiterjedésű területének csaknem kétharmada, egészen pontosan 
9582 1/2 hold volt majorsági föld /7/. Az 1830-as évek elején 
az uradalomhoz tartozó településeken mindösszesen 2195 személy 
lakott /8/, s közöttük 192 jobbágy, 70 házas és 28 házatlan 
zsellér élt /9/. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés után csak
nem három évtizeddel a földesúr, Batthyány Lajos nagyapja, Batth- 
ány Maximilián úgynevezett regulációs pert indított /10/. Az 
új szabályozás alapján a jobbágyok és zsellérek úrbéres illet
ményük után -- beleértve a kilenced pénzben történő megváltá
sát -- a reformkorban évente 878 pengőforint 12 3/4 krajcárt 
fizettek, 18 829 nap kézirobotot szolgáltattak, valamint 153 
7/8 öl fát vágtak.
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Az 1840-es években az ikervári uradalom igazgatása oly módon 
történt, hogy azt három gazdasági kerületre osztották fel. Az 
első -- melyet Ikervár és a péterfai major területe alkotott -- 
élén az utóbbi helyen élő ispán állt. A második kerülethez a 
központ Rábakovácsi mellett a csomaházi puszta és a meggyesi 
közbirtokosságban lévő. terület tartozott. E kerület, egyszer
smind az egész uradalom gazdasági irányítója a Rábakovácsiban 
lakó tiszttartó, névszerint Szembinszky dános volt. A harmadik, 
nyőgéri -- Nyőgért és Sótonyt magában foglaló -- kerületben is 
egy ispán végezte a gazdasági munka szervezését.

Az uradalomban jelentkező pénzügyi feladatokat a tiszt
tartó felügyelete mellett -- az Ikervárott élő számtartó, Révy 
ferenc látta el, akinek munkaköréhez tartozott a pénz- és ter
mészetbeni járandóságok beszedésének ellenőrzése, valamint a 
főpénztár kezelése is.

Az uradalmi erdők rendjéért felelős kerületi erdész Csomahá- 
zán lakott, míg az ikervári kastélypark kezelését, a melegház
ban» nevelt növényekkel, valamint a selyemhernyó-tenyésztéssel 
kapcsolatos fáradságos és speciális szakismeretet igényelő mun
kát egy kertész irányította, illetőleg végezte. Az uradalom -- 
beleértve a kastélyt is -- teljes személyzete az 1840-es évek 
végén 162 fő volt. Szám szerint legtöbben a tehénpászorok vol
tak (56), őket a juhászok és juhászbojtárok (34) és a kocsisok 
(10) követték /11/.
Szántóföldi termelés és rétgazdálkodás

Az uradalomban mindösszesen 7765 1/8 holdat hasznosítottak 
szántóként, és e terület csaknem 47 %-a -- egészen pontosan 
3641 1/2 hold -- az úrbéres parasztok kezén volt /12/. Az úr
béresek az általában hat évenként trágyázott szántóföld egy- 
harmadát ugaron pihentették, míg a másik kétharmad részbe fő
ként búzát, rozsot, árpát és tavaszit, továbbá egy kevés za
bot, kukoricát, burgonyát, bükkönyt és lencsét vetettek. Az úr
béresek által kézbentartott földterület termékenységének jel
lemzésére mondjuk el, hogy a búza l,5-3x-os, a rozs 2,5-3x-os, 
az árpa 2,5-3,5x-es és a zab 3-4,5x-es termést hozott /13/.

Az uradalmi szántók összterjedelme 4123 5/8 hold volt, ám 
ebből 375 1/2 holdat kontraktuslistáknak és konvenciósoknak
adtak ki, 98 holdat pedig az állandó alkalmazottaknak fizeté
sük részeként engedtek át. Az 1850-ben készített leltár tanú
sága szerint a 36 50 1/8 hold a.1 lódiái is szántóterületet gazda
sági kerületenként a következő módon hasznosítottak:
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Egyfelől a fenti táblázatból, másfelől pedig egyéb, erre utaló 
adatokból tudjuk, hogy az ikervári uradalomban az 1840-es évek
ben részint a háromnyomásos gazdálkodást, részint pedig annak 
javított, egyben fejlettebb változatát alkalmazták az allódiá- 
lis szántóföldi gazdálkodásban. Ez utóbbi azt jelentette, hogy 
felhagytak az ugar pihentetésével, vagy csupán legelőként való 
hasznosításával, s az ugarba takarmány- és kapásnövényeket ve
tettek. Az 1850-ben készült átadás-átvételi leltár adatai iga
zolják, hogy az uradalomban a bevált és szokásos kalászosok 
mellett lucernát, lóherét, bükkönyt, kukoricát, kölest, repcét, 
borsót és -- mint arról a későbbiekben szó lesz -- cukorrépát 
termesztettek /14/.

Ismereteink szerint az uradalomban 3423 hold rét volt az 
1840-es években, melyből az úrbéresek 993 7/8 holdat tartottak 
kezükben /15/. Jóllehet a Rába és a Herpenyő gyakran elöntötte a 
folyópartokon elterülő allódiális és úrbéres réteket, több
ször is károkat okozott, mivel azonban az uradalom teljes terü
letén évente kétszer is lehetett kaszálni, mind az úrbéres pa
rasztság, mind pedig az uradalom általában elegendő mennyi
ségű takarmányt tudott rétjeiről begyűjteni.
Állattenyésztés és legelőhasználat

Hasonlóan a fejlettebb színvonalon működő nagybirtokokhoz, az 
1830-as és 1840-es években az ikervári uradalomban is számotte
vő, sőt meghatározó szerep jutott az állattenyésztésnek. Ezt 
egyértelműen* igazolják a juhokat és szarvasmarhákat regiszt
ráló számadatok: Az 1830-as évek elején az úrbéresek 96 lovat, 
232 disznót és 802 szarvasmarhát tartottak /16/, míg korsza
kunk végén az uradalmi istállókban és akolokban 21 lovat, 215 
szarvasmarhát és nem'kevesebb, mint 10725 juhot őriztek /17/. 
Nyilvánvaló tény, hogy a szarvasmarha-tenyésztésnek a század- 
forduló utáni mind jövedelmezőbbé válása volt a közvetlen ki
váltó oka annak, hogy az uradalom 1809-ben a csomaházi és pé- 
terfai úrbéres jobbágyokat Ikervárra telepítette át, és a két 
pusztát teljes egészében allodiumává tette. Az átköltöztetett 
jobbágyok Ikervárott kapták meg telki illetményüket -- a bel
sőséget, a szántót és a réteket --, s az egész ikervári legelő 
területében az áttelepítés miatt bekövetkezett "relatív" csök
kenés elensúlyozására a földesúr, Batthyány Sándor József az 
ikevári allódiális rétből egy 230 hold nagyságú darabot örök
be átengedett ikervári úrbéreseinek /18/.

Az 1840-es évek végén Ikervár kivételével az uradalom minden 
településén állt több-kevesebb és kisebb-nagyobb befogadóképes
ségű birkaól. A legtöbb juhot Péterién, a 1e v k e v e s e b b e t  Meggye
sen írták össze. A két allódizált puszta -- Csomaháza és Péter- 
fa-- jelentőségét mutatja, hogy a telkes juhállomány több, mint 
43 %-át, egészen pontosan 4623 darabot e két majorban tartot
ták .

Az uradalmi szarvasmarha-tenyésztés központja Ikervár volt, 
ahol a "schwájceráj"-ben minden valószínűség szerint külföldről 
behozott tenyészállatok segítségével igyekeztek az állomány 
tisztaságát növelni /19/.

259



Korszakunkban az uradalomban -- ide számítva a csak az úrbé
resek által 1809 óta használt 230 holdnyi területet -- mindösz- 
szesen 1144 3/32 hold legelőt tartottak nyilván. Ezeken kívül 
legeltették az ikervári uradalmi erdő egy 591 28/32 hold nagy
ságú részét, sőt az ikervári úrbéresek részben legeltetés cél
jából évi 800-900 pengőforintért béreltek az uradalomtól egy 
223 hold kiterjedésű, jó minőségű rétet is. Mindezeken túl az 
ikervári jobbágyoknak legeltetési joga volt a szomszédos sárvá,- 
ri uradalomhoz tartozó, hozzávetőleges 1000 holdat, kitevő A- 
roksűrűje nevű területen is /20/.

Jóllehet az 1828. évi országos összeírás 1832-ben elvégzett 
rektifikációja során az uradalomhoz tartozó települések közül 
csak Rábakovácsi tabellájába jegyezték fel a legeltetési lehe
tőség szűkös, elégtelen mivoltát, mégis az állattartás, köze
lebbről a legelőhasználat kérdése állt a középpontjában az ura
dalom és ikervári úrbéresei között az 1830-as évek második fe
lében kirobbant jogvitának. Az 1837. június 12-én megtartott 
úriszéken az ikervári jobbágyok pert indítottak földesuruk el
len, s 9 pontban felsorolt panaszaik közül 3 érintette a közös 
legelők használatát. Az ikerváriak beadványukban egyrészt ki
fogásolták, hogy az 1809-ben áttelepített csomaházi és péterfai 
úrbéresek tulajdonában lévő marhák megjelenése szűkössé tette 
az ikervári legelőket, másrészt nehezményezték, hogy az erdő 
területén számukra biztosított és a vágások miatt amúgy is egy
re csökkenő ikervári tehénlegelőt gyakran lepik a csomaházi, a 
rábakovácsi és a nyőgéri uradalmi birkák, harmadrészt pedig 
kérték, hogy a földesúrtól növendékmarháik legeltetésére bérelt 
223 holdnyi rétet a jövőben az évi 800-900 pengőforint fűbér 
lefizetése nélkül is használhassák.

Mivel a szembenálló felek álláspontja a többszöri és kimerí
tő tárgyalások ellenére sem közeledett egymáshoz, az 1840. jú
nius 23-ára összehívott úriszéken immár a földesúr, Batthyány 
Lajos élt a legelőelkülönözést kezdeményező keresettel ikervári 
jobbágyai ellen. Ezért azután a legelőkérdést kiemelték az 1837- 
ben indult perből, és egy másik per tárgykörébe utalták. Ez u- 
tóbbi per csak 1848 nyarán zárult le véglegesen, s az ekkor ho
zott ítélet szerint az ikervári úrbéres jobbágyok és zsellérek, 
a plébános jobbágyai és az iskolamester mindösszesen 70 1/8 
telki illetőségük után telkenként 10 hold legelőilletményt 
kaptak, melyet a földesúr az ikervári erdőben biztosított szá
mukra /21/.
Erdőhasználat

Az uradalom úrbéreseinek közös, vagy nekik telki illetőségük 
arányában járó erdeik nem voltak, hanem az uradalom területén 
lévő mindösszesen 1710 22/32 holdnyi erdő a földesúr tulajdo
nát képezte, aki természetesen faizási, valamint makk- és gu- 
baszedési jogot biztosított úrbéreseinek /22/. Sajnos az erdők 
pontos összetételét nem ismerjük, azt azonban a faeladásra u- 
taló adatok hiánya alapján valószínűsíthetjük, hogy az urada
lom saját szükségletein túl nem vágatott fát. Az erdők nagy ré
szét ugyanakkor nem csak disznó-, hanem marhalegeltetésre is
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használták, és -- mint fent említettük -- a legelőelkülönözési 
perben megszületett ítélet úgy /rendelkezett, hogy az ikervári 
úrbéresek legelőjüket az ikervári erdőben kapják meg.

Itt kell feltétlenül utalnunk arra, hogy az ikervári job
bágyok felperessége mellett 1837-ben megindult úrbéri per egyik 
fő kérdése az úrbéreseket a berekbeli erőben korábban megillető 
faizásai, valamint makk- és gubacsszedési jog megszűnése volt. 
A hosszantartó és bonyolult jogvita 1848 előtt nem is fejező
dött be, sőt -- hivatkozással az úrbéresek pusztító erdőhaszná
latára -- Batthyány Lajos 1847 elején kérte a megyei hatóságot, 
hogy a szóban forgó erdőt vegye zár alá, s ez Vas megye 1847. 
november 11-ére összehívott közgyűlésén meg is történt /23/.
Szőlészet, gyümölcstermelés, kertészet

Uradalmunkban csak két településen, Nyőgérben és Sótonyban 
volt szőlőhegy, s az itteni promontóriumokban összesen 71 hold 
szőlőt műveltek. Ebből az úrbéresek Nyőgérben 25, Sótonyban 
pedig 30 holdat bírtak, míg a 16 holdnyi uradalmi szőlő Só
tonyban helyezkedett el /24/. A hegyvámot és a tizedet leszá
mítva az évi átlagos termés Sótonyban 300, Nyőgérben 200 akó 
körül mozgott. A földesúr minkét településen árendálta a kocs- 
máltatási jogot, mégpedig 8-8 forintért /25/.

Sajnos az allódiális szőlőkről nincsenek közelebbi adataink. 
Az 1850-es leltár kimutatása szerint a nyőgéri és sótonyi bor- 
pincékben összesen 186 63/64 akó bort őriztek, s a legidősebb 
évjárat az 1834-es volt.

Ugyancsak töredékes adataink vannak az uradalmi gyümölcster
mesztésről is. Az átadás-átvételi leltár 811 gyümölcsfát re
gisztrált, melyek között alma, őszi-, és sárgabarack-, körte-, 
szilva-, cseresznye-, meggy-, dió-, gesztenye-, mandula- és 
naspolyafát írtak össze, hozzátéve azt is, hogy 9 *3-nyi terü
leten folyt egres- és ribizlitermesztés.

Igen nevezetes volt az uradalom kertészete, ahol többezer, 
részben egzótának számító növénykülönlegesség mellett, üveghá
zakban -- többek között -- citrom-, narancs-, sőt ananászfá
kat is neveltek. Ugyancsak ismert volt, hogy Batthyány Lajos 
nemcsak pártolta, hanem meg is honosította a selyemhernyó-te
nyésztést. Az igen nagy szakértelmet igénylő munka méreteire 
jellemző, hogy csaknem 118 holdat ültettek be -- valószínűleg 
részben külföldről beszerzett -- szederfákkal, melyek a selyem- 
gubók táplálékául szolgáló leveleket biztosították /26/. A se
lyemkészítés magas színvonalát igazolja, hogy az uradalom ezi- 
rányú tevékenységét az Országos Iparegyesület 1846-ban nagy e- 
züstplake'ttjének adományozásával ismerte el /27/.

Üzemek és bérletek az uradalomban
Az ikervári uradalom egyik és talán legismertebb nevezetes

sége a Péterfán működő cukorgyár volt. Az 1839-ben felállított 
üzem egy szezonban 50.000-80,000 mázsa cukorrépa feldolgozásásra 
volt képes. A termelés alapanyagát a gyár körül, forgórendszer
ben művelt földek adták, mégpedig úgy, hogy egy 450 holdnyi,
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csak répatermesztésre kiválasztott területből évente 300 holdat 
répamaggal, 150 holdat pedig jól megtrágyázva tavaszival vetet
tek be, s a következő esztendőben természetesen váltották a ta
vaszival bevetett részt. A holdankénti termés 80 és 250 mázsa 
körül ingadozott, s középértéke 130-140 mázsa volt, azaz az u- 
radalom évi termése 40000 mázsa körül mozgott. A rászben álla
ti erővel, részben pedig gőzgépekkel működtetett üzemről 
Batthyány az Iparegyesület felkérésére 1842 elején cikket je
lentetett meg a Magyar Gazdában. Batthyány Lajos ezen írásában 
egyrészt a jelentkező bizonytalanságok és nehézségek felsorolá
sa mellett hangsúlyozta a cukorgyártás jó jövedelmezőségét, más
részt megemlítette, hogy miközben az üzem munkalehetőségeket 
kínál a környék lakóinak, a gyártás mellékterméke kiválóan fel
használható a juhok takarmányozására /28/.

A cukorgyáron kívül további négy -- a hasonló nagybirtokokon 
is meglévő -- kisebb üzemről kell még említést tennünk, mégpe
dig az Ikervárott működő malomról és a hozzákapcsolt kovácsmű
helyről, a nyőgéri malomról, valamint a Péterfán felállított 
téglaégetőről. Sajnos egyikük kapacitását sem ismerjük pontosan, 
azt azonban tudjuk, hogy az ikervári malomjövedelem háromnegye
de a földesurat, a többi a molnárt illette, a nyőgéri malmot a 
hozzátartozó területtel együtt az uradalom évi 172 pengőforin
tért árendába adta, míg a leltár kimutatása szerint az összeí
ráskor az építőanyagok között 86300 téglát és 31132 cserepet 
találtak.

Az uradalom a kisebb hasonvételeket (vendégfogadó, mészár
szék, pálinkafőzés, kocsmáltatás, bolt, stb.) szívesen 
adta bérbe, de néhány, kisebb-nagyobb földterületen kívül á- 
rendálták Ikervárott a kenyérsütés jogát és -- mint említet
tük -- a nyőgéri malmot is. Az 1840-es évek végén az uradalom 
évente 2012 pengőforint 5 2/5 krajcár bérleti díjat szedett 
be. Sajnos az egyéb, rendszeres vagy alkalomszerű bevételekről 
és kiadásokról a pénztári főkönyvek megsemmisülése miatt gya
korlatilag semmit sem tudunk. Az viszont kétségtelen, hogy 1850. 
április 3-án -- az uradalmat illető 6979 pengőforint 46 7/8 
krajcár különböző című, pontosan rekonstruálható kintlévőségek 
mellett -- az ikervári főpénztár egyenlege az azévi 12729 pengő- 
forint 20 3/10 krajcár bevétel és 8981 pengőforint 7 9/20 kraj
cár kiadás nyomán 3748 pengőforint 12 7/20 krajcár volt /29/.
Összefoglalás

Fenti, a már a bevezetőben körvonalazott okok miatt szükség
szerűen igancsak hézagos, nemegyszer kényszerűségből elnagyolt, 
alapvetően leíró jellegű áttekintésünk vélhetően alkalmas volt 
annak igazolására, hogy az ikervári uradalom a reformkorban a 
fejlettebb-, az okszerű gazdálkodási módszereket alkalmazó nagy
birtokok közé tartozott. A nyilvánvalóan alapvetően a juhte
nyésztésből eredő gyapjueladásból, a gabonatermelésből és a cu
korkészítésből származó jövedelmek biztosították egyfelől az u~ 
radalom rendszeres továbbfejlesztését -- ide értve az új kas
tély 1846-ban és 1847-ben történt felépítését --, másfelől pe
dig minden bizonnyal számottevően járultak hozzá annak az a- 
nyagi háttérnek a megteremtéséhez, amely az 1830-as évek végé
től országos politikai szerepre vállalkozó Batthyány Lajos szá-
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mára lehetővé tette, hogy ne egyszerűen "csak" politizáljon, 
hanem anyagi eszközökkel is támogassa a mind erőteljesebbé váló 
liberális ellenzéki mozgalmat.

További források, elsősorban Batthyány tótmaráci, dobrai és 
szalónaki birtokairól felvett, az ikervárihoz hasonló átadás
átvételi leltárak beható vizsgálata és feldolgozása természete
sen tovább finomíthatják az itt elmondottakat, bár nyilvánvaló, 
hogy ezen források sem pótolhatják az ikervári uradalom szá- 
zadforulón elpusztult iratanyagát, melynek megsemmisülése -- ha 
lehet ezt mondani -- kétszeresen is fáj a kutatónak, mivel pon
tosan tudja mit veszített, hiszen az 1850-ben készített átadás
átvételi leltár természetesen az uradalmi levéltár leírását is 
tartalmazza. •
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

TÓTH PÉTER

Problémák és lehetőségek a besenyő településtörténet kutatásá
ban

Az Árpád-Kori magyar állam történetének első évszázadaiban a 
többi török nyelvű néphez képest, számukat és jelentőségüket 
tekintve, kétségkívül kiemelkedő szerepet játszottak a besenyők. 
Magyarországi településtörténetük tehát történelmünknek is fon
tos része és úgy gondoljuk, hogy az ilyen irányú vizsgálódások 
nagyban hozzájárulhatnak múltunk pontosabb megismeréséhez. Mind
ezen alapján meglepő, hogy a magyar történettudomány mennyire 
elhanyagolta ezt a kérdést: nem csak a besenyők történetének 
átfogó, monografikus igényű feldolgozása hiányzik, hanem a 
részproblémákat vizsgáló tanulmányok száma is meglehetősen cse
kély. A jelen dolgozatban tehát kettős célt kellett kitűznünk 
magunk elé: részint azokat a nehézségeket kívánjuk megmutatni, 
amelyek a kutatást akadályozzák, sőt olykor teljesen rossz i- 
rányba viszik, részint pedig azokat a lehetőéégeket, amelyek
nek megvalósítása reményt adhat a magyar történet szempontjá
ból is jelentősnek számító eredmények elérésére.
Talán nem szorul különösebb bizonyításra, hogy sok -- elvileg 
szinte megoldhatatlan -- problémával kell szembenéznie annak a 
kutatónak, aki a török népek magyarországi településtörténeté
vel foglalkozik. Ugyanis a honfoglalást megelőző és követő év
századokban számos ilyen nép és néptöredék olvadt be a magyar
ságba, illetve települt le a Kárpát-medence területén, ámde ró
luk vagy egyáltalán nem tesznek említést írott források, vagy 
olyan szűkszavúan szólnak, hogy nevükön és egy-két egyéb in
formáción kívül másról nem is szerzünk tudomást velük kapcso
latban. így rendkívül tág tere nyílik a történeti és egyéb for
rások interpretációinak, sőt a fantáziának is, aminek kö
vetkeztében hitelét veszítheti -- és nem egyszer veszítette is 
-- az ilyen irányú kutatásokkal foglalkozó településtörténet.

A legnagyobb -- elvi -- nehézséget az jelenti, hogy a no
mád államalakulatok, amelyeket etnikailag egységes népekhez 
szokás kapcsolni, sem etnikailag, sem nyelvileg nem voltak egy
ségesek. Mindennapos dolognak számított a népek, néprészek 
csatlakozása (erőszakos hódoltatása) vagy leszakadása. Feltűnő 
jelenség még e néprészek erős hajlama a nyelvi és egyéb asszi- 
milálódásra: a kabarok, jóllehet, létszámuk megközelítette a 
honfoglaló magyarság létszámának egyharmadát és önálló politi
kai keretek között települtek le, alig két- nemzedéknyi idő a- 
latt kétnyelvűekké váltak, sőt rövidesen teljesen elvesztették
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eredeti nyelvüket. 'Ilyen néprész-leválásokra éppen a besenyők 
esetében vannak konkrét példáink: Konstantinos Porphyrogennétos 
beszél egy csoportjukról, amely a katonai vereség után az űzők
nél maradt s rövidebb és levágott ujjú ruházatukról volt megkü
lönböztethető a 'többi úztól /1/. De Besenyő (Bäcänäg) a neve a 
keleti ogu7ok egyik törzsének is /2/. E probléma számunkra ket
tős jelentőségű: egyrészt telepedhettek le hazánk területén 
"besenyő" népnevű, de nem kipcsak-török (amilyennek a besenyőt 
tartják), hanem bolgár-török, iráni, szláv, finnugor, sőt éppen 
magyar nyelvű néptöredékek. Másrészt, érkezhettek Magyarország
ra más népnév -- például úz -- alatt besenyő nyelvű és etnikumú 
csoportok is.

A Magyarországra települt besenyők gyors asszimilálódását 
nagyban elősegítette, hogy nem egy időben költöztek be és szál
lásaikat a kormányzat nem egy helyen jelölte ki, mint például 
később, a kunok esetében. Ligeti Lajos írta, hogy "a Magyar- 
országra települt besenyők száma elég nagynak látszik, azonban 
hosszabb időn át érkeztek, sohasem nagy csoportokban ... a köz
ponti hatalom ügyelt arra, hogy jövevényekből sehol ne alakul
hassanak ki nagyobb gócok, amelyek esetleges katonai akciók 
kiindulópontjaivá válhatnak" /3/. Továbbá, a X-XII. században 
nem álltak a betelepülők és a betelepítők rendelkezésére olyan 
nagy és üres térségek, mint a tatárjárás után. Ez a tény egy
általán nem könnyíti meg a mai kutatók dolgát.

Ha már a rokon kunokat említettük, még egy lényeges -- és 
a szakirodalom által nem kellően hangsúlyozott -- különbségre 
kell felhívni a figyelmet betelpülésük és a besenyőké között: 
az utóbbiak kisebb-nagyobb csoportjai nem azonos körülmények 
között érkeztek, tehát különböző társadalmi helyzetbe kerültek. 
Krónikáink tanúsága szerint ugyanis a kiváltságos jogi hely
zetű, mintegy katonai ‘ segédnépként befogadott csoportok mel
lett tömeges hadifogoly-letelepítésekkel is számolnunk kell. 
Ilyen hadifoglyok lehettek azok a besenyők, akik -- mint a 
Képes Krónika írja /4/ -- Zoltán nevű vezérükkel felajánlották, 
hogy harcolnak Salamon ellen, ha Géza király "eos libertati do
naret". Ezekben a besenyőkben már Jerney is a Jan soproni ispán 
által Nándorfehérvár alatt 1070-ben legyőzött, bizánci szol
gálatban álló határőköket látta /5/ -- szerintünk j.oggal. -- Kró
nikáink ühegyeknek nevezik azokat a felszabadított szolgákat, 
akik pogányok /6/. 1131-1141 között András remete 38 ühegyet a- 
dományoz az aradi Szent Márton-káptalannak : ezek Besen, Karadi 
és Rád falvakban élnek ekkor /7/. Hogy milyen etnikumúak le
hettek, gondoljuk, egyértelművé teszi a Besen név. Az elmondot
takat az is erősíti, hogy a szolganépeket név szerint felso
rolható oklevelekben nem ritka a "Besenyő" vagy az abból leve
zethető személynév.
Egészen bizonyos, hogy a történettudomány sem mindig használja 
ki a források kínálta lehetőségeket. Ennek igazolására a leg
jobb példa annak a két anonymusi helynek az elemzése, amelyet 
joggal tarthatunk az első besenyő betelepülés említésének.
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Nyilvánvaló, hogy 896 után a magyar törzsszövetségnek nem 
volt kapcsolata a besenyőkkel. Ennek okát két dologban kell ke
resnünk: részint abban, hogy a súlyos katonai vereség sokkoló 
hatása évtizedekig tartott, részint pedig abban, hogy Bizánc 
számára a besenyők eszközként szolgáltak a közelebbi, tehát 
veszedelmesebb potenciális ellenfél, a magyarok fékentartására. 
Fényesen bizonyítja mindezt a Gabriel-féle követség, amelyről 
Konstantinos Porphyrogennétos beszél /8/. Eszerint a magyar ve
zérek a következőket mondták az őket a besenyők elleni háborúra 
buzdító bizánci követeknek: "mi nem kezdünk ki a besenyőkkel, 
mert nem bírunk velük harcolni, minthogy nagy ország az, nagy
számú nép és gonosz fickók..." Moravcsik ezt a követséget 927 
utánra teszi /9/. Datálásának alapja az, hogy Simeon bolgár cár 
927-ben bekövetkezett halála után fia, Péter házassággal is 
megpecsételt szövetségre lépett Bizánccal, vagyis -- Györffy 
György szavaival -- Bizánc és Bulgária ezután csak együtt volt 
támadható /10/. Másképpen: ez az a terminus ante quem non, hogy 
a besenyők megszűntek Bizánc potenciális szövetségesei lenni a 
bolgárok ellen, illetve az így előállt helyzet lehetővé, sőt 
szükségessé tette a besenyő--magyar közeledést.

Hogy ez a lehetőség még évekig nem realizálódott, annak okát 
a magyar törzsszövetségnek a besenyőkkel szemben való érthető 
tartózkodása mellett kétségkívül abban is kell látnunk, hogy a 
magyar külpolitika ha annak lehet nevezni a kalandozásokat -- 
egyértelműen nyugat felé irányult. A gyökeres fordulat 933-ban, 
a merseburgi csata évében következett be.

A történetírás szerint Merseburg kettős következménnyel járt: 
egyrészt megszűnt a német adó, másrészt pedig komolyan fenye
getett egy német támadás veszélye. Ez különösen akkor járt vol
na igen súlyos következményekkel, ha kelet felől nincs bizto
sítva az ország. S ebben a helyzetben mutatkozott meg a magyar 
vezetés zsenialitása: túllépve az évtizedes beidegződéseken, 
képes volt újítani és megtalálni az adott politikai helyzetben 
a minden szempontból legkedvezőbb megoldást. Tulajdonképpen ez
zel kezdődött az új alapokon nyugvó magyar--besenyő kapcsolat.

Ez tehát az a politikai környzet, amelyben el kell helyez
nünk a két anonymusi utalást. Mindkét hely a Zolta alatti ke
leti kapcsolatokra utal s szerintünk szorosan összefügg egy
mással. Szerzőnk a Gesta 57. fejezetében írja, hogy amikor Zol
ta kijelölte az ország határát, akkor a "Mosony nevű fertőn 
túl nem kevés besenyőt telepített le az ország védelmére". 'Ez
után pedig "Zolta vezér fiának, Taksonynak feleséget hozott a 
kunok földjéről" /11/. Györffy e feleségben egy besenyő her
cegnőt látott, azzal a meggyőző érveléssel, hogy ami Anonymus 
korában "terra Cumanorum" volt, az Zolta f'e jedelemségének ide
jén a besenyők lakóhelye /12/. Ezt az érvet általában el is 
fogadták a kutatók, kivéve Kristó Gyulát,; aki tulajdonképpen 
minden bizonyítás nélkül,kazár nak gondolj^ Taksony feleségét 
/13/. -- Az elmondottak alapján meggyőződésünk, hogy az- akkor 
még bizonyára kiskorú trónörököst csakis besenyő leánnyal há
zasíthatta össze az apja, s ez a házasság tulajdonképpen nem 
más volt, mint szövetségre lépés a besenyő törzsekkel, vagy 
legalábbis egy részükkel, illetve a katonai-politikai szövet
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ség szentesítése. Semmi más nem jelenthetett ugyanis megoldást 
a Merseburg utáni helyzetben, csak a besenyő szövetség, s ami 
ezzel együtt járt: gyökeres fordulat a magyar vezetés keleti po
litikájában. Ennek eredményeképpen három fontos cél is telje
sült :
1. nem kellett tartani kelet felől jövő támadástól;
2. komoly katonai erőt jelentő segédnéphez jutott az ország,

amelyre rá lehetett bízni a nyugati határ védelmét;
3. létrejött a feltétel a Bizánc és Bulgária elleni katonai

akciókra, amelyek a nyugati kalandozásokat voltak hivatva
pótolni.
S hogy ez a besenyő--magyar szövetség nem csupán alaptalan 

hipotézis, azt ékesen bizonyítja a következő esztendő fontos 
eseménye: 934-ben közös besenyő--magyar kalandozó hadsereg
jelent meg bizánci területen /14/, a zsákmányszerzésen kívül 
valószínűleg azzal a céllal is, hogy végképp megpecsételje a 
szövetséget, s egyúttal demonstrálja annak erejét. S végered
ményben a két ősi ellenség látványos kibékülése nyitotta meg 
az utat a későbbi besenyő betelepülők előtt.
A történetírás segédtudományai közül a régészet szerepéről 
most nem szólunk, mivel -- sokak álláspontja szerint -- a régé
szet egyelőre nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek 
segítségével a leletek alapján vitathatatlanul meg tudná határoz
ni az azokat reánk hagyományozó közösség etnikai hovatartozá
sát. Beszélnünk kell azonban a másik fontos segédtudományról: 
a nyelvészetről, amelynek különleges szerepe van -- illetve 
lenne, ha képes lenne belátni korlátáit -- a településtörté
neti kutatásokban.

Turkológusaink -- Németh Gyula, Györffy György, Ligeti La
jos -- pontosan meghatározták a besenyő nyelv helyét a török 
nyelvek között, és megállapították, hogy a kipcsakos típusúak 
közé tartozik s legközelebbi rokona a kun nyelv /15/. De amíg 
az utóbbiról sokat tudunk, hiszen például szótára maradt fenn, addig a besenyő nyelvet csak néhány szórványemlékből, legfőkép
pen nevekből ismerjük valamennyire. Hogy a magyarba bekerült 
néhány kipcsakos típusú jövevényszó melyik nyelvből származik, 
arról a nyelvészet csak kronológiai szempontok alapján dönt
het: akkor tartja besenyő jövevényszónak, ha okleveles vagy e- 
gyéb írott adatok alapján a XIII. század közepe (gyakorlati
lag: a kunok betelepedése) előtt igazolható megléte. Ez a
szempont azonban, bár tudjuk, nincs jobb, egyáltalán nem meg
bízható. Az okleveles gyakorlat a XI--XII. században korántsem 
volt annyira kiterjedt, mint később; továbbá, éppen a kritikus 
időpontban, azaz a tatárjárás alatt egész sor oklevélőrző hely 
elpusztult. Vagyis a kunok betelepedése előtti időkből fennma
radt írásos emlékeinknek nagyságrendileg kisebb a száma, és 
ezzel egyenes arányban csökken annak az esélye is, hogy fel
bukkanjon egy-egy kipcsakos típusú, most kunnak vélt, de való
jában besenyő eredetű jövevényszó.

Egyébként a kun és besenyő eredetű jövevényszavaink együttes 
száma, meglehetősen csekély, még ha feltételezzük, hogy az úgy
nevezett semleges alakú török jövevényszavak egy része is ide
tartozik. Ebből azonban szerintünk nem szabad településtörténeti
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következtetéseket levonni, például, hogy az ezeket a nyelveket 
beszélő betelepülők is csak kis számban érkeztek. A besenyők vo
natkozásában is feltétlenül egyet kell értenünk Ligeti Lajossal, 
aki a következőket írja a kun nyel iről: "... a kun jövevénysza
vak érkezése idején a magyar nyel,' mögül már eltűnt a keletinek 
mondható nyelvi környezetet ..A keleti műveltség fogalmai, szó
készleti elemei iránt szinte teljesen megszűnt az érdeklődés" 
/16/.

Amíg azonban turkológusaink munkáját objektív akadályok ne
hezítik, addig a magyar nyelvészek gyakran figyelmen kívül hagy
ják az alapvető történeti tényeket is, ás így akarva-akaratla- 
nul hamissá válik a kép, amit a településtörténetben rajzolnak. 
('Pedig nem egy figyelmeztetés elhanzott már nekik címezve; így 
például László Gyuláé, aki óvakodik "kontár módon" beleszólni a 
nyelvtudós munKájába, amíg az a nyelvvel foglalkozik. De mi
helyt történeti következtetésekre jut, akkor már túllépi ille
tékességét és a történészek-régészek utcájába jut /17/. Különö
sen igaz ez a megállapítás a toponomasztikai kutatásokra. Kon
krét példák.tucatjai helyett álljon itt egy elvi jelentőségűnek 
is felfogható álláspont. Várkonyi Imre írja a következőket, "az 
a névadási mód, hogy a települést pusztán a birtokos személy ne
véről nevezték el, sajátosan magyar jelenség, a környező népek 
nyelvében nyelvi eszközként nem található meg, Kniezsa István 
azzal is bizonyítja e típus ősiségét, hogy a török nyelvben u- 
gyanúgy megvan, mint a magyarban..." /18/.
Mármost a logikus az lenne, hogy ha a nyelvész egy olyan te
rületet tud körülhatárolni, amelyre különösen jellemző ez a név
adási típus és ráadásul a személynevek között feltűnően gyako
ri a törökből magyarázható, akkor legalább tételezze fel: a 
névadó etnikum török nyelvű is lehet..

Várkonyi azonban ahelyett, hogy a kprdés eldöntését rábízná 
az egyedüli illetékesre: a településtörténettudományára, az 
ilyen területeken csak magyarokat feltételeze -- a névadási tí
pus magyar-török volta alapján. Például Somogy északkeleti ré
szén, tulajdonképpen a két Koppány völgyében feltűnően sok o- 
lyan település van, amelynek neve törökből magyarázható puszta 
személynévből keletkezett (Ácsa, Andocs, Bár, Csaba, Csepely, 
Igái, jut, Kapoly, Kára, Karád, Koppány, Tab, Ugal stb) -- ez 
nyelvészeti tény /19/. Az viszont rnár településtörténeti tény, 
hogy éppen ezen a területen lakott Somogybán a legtöbb bese
nyő személy (3aba, Nezde, Lulla, Bere, Andocs, Bábony, Kiliti, 
Koppány falvakban). E konkrét összefüggés mellett ráadásul van
nak egyéb összefüggések is. így például, az ezen a területen 
található Kapurév (más néven Zaka) és Pesze birtokoknak való
színűleg közük lehetett a besenyőkhöz, mivel az 1334-ben tör
tént felosztás egyik érdekeltjének, Remethe (dictus) Miklósnak 
a nagyapja azt a Thudbeyg nevet viseli, amelyen tudomásunk sze
rint csak besenyő személyeket • neveztek /20/. Az ügyben el
járó királyi ember Lullya-i Anduch: előneve besenyők által bir
tokolt falu, személyneve török és megegyezik annak az Andocsnak 
a nevével, amelyről szintén nevezte magát, besenyő személy: 
1321-ben Georgius dictus Beseneu de Anduch /21/. Ez a Lulya-i 
Anduch más, biztosan vagy valószínűleg besenyő ügyben is eljár, 
mint homo regius: 1338-ban a Bere-i Kaydan besenyő birtokaival 
kapcsolatban /22/, 133ó-ban pedig egy bábonyi ügyben /23/, a- 
hol az érdekelt birtokosok Alap-i Romandyn és Berenche-i András



-- Alapról pedig tudjuk, hogy besenyők lakta település /24/.
S ugyancsak bábonyi ügyben arbiter 1334-ben egy Tudbsyk fia Mik
lós nevű, tehát feltételezhetően besenyő férfi /25/. -- Mindez 
a konkrét és feltételes bizonyítékoknak olyan szövedéke, ame
lyet a nyelvtudósnak legalábbis egy utalás erejéig figyelembe 
kellett volna vennie és ki kellett volna mondania, hogy ezen a 
területen az ilyen típusú neveknek egy része lehet török -- je
lesül besenyő -- névadás eredménye. Ehelyett azonban kijelen
tette, hogy a somogyi településnevek 90 %-a magyar, 10 %-a szláv 
névadási típusú, s ezzel kimondatlanul is azt sugallja, hogy a 
besenyőknek semmi szerepe nem volt a mondott terület betelepí
tésében .

Vegyük sorra azokat a lehetőségeket, amelyek révén megnyug
tató módon tisztázhatók a besenyő településtörténet alapkérdé
sei. Úgy tűnik, a kutató legelső feladata az, hogy helyes elvi 
alapokból kiindulva és sine ira et studio, vagyis inkább pre
koncepciók nélkül rendet teremtsen az eddigi kutatások eredmé
nyei között. S ez nem is kis munka, mivel lépten-nyomon kiderül, 
hogy újra kell olvasni a forrásokat: sokszor alapvető tények 
sikkadtak el, vagy olyan "új tények" kerültek napvilágra, a- 
melyek például hibás olvasatok eredményei. A továbbiakban nem 
is vállalkozhatunk másra, mint hogy megmutassuk szükséges vol
tát, illetve a benne rejlő lehetőségeket egy adott terület: 
Somogy megye esetében.

A beseny etnikummal kapcsolatba hozható településeket Györffy 
György a következőképpen osztotta fel: 1. a "Besenyő" nevet vi
selő települések; 2. azon helységek, amelyeknek területén a 
"besenyő" szóval összetett földrajzi név bukkan fel; 3. a be
senyő törzs- ás nemzetségnevet viselő települések; 4. besenyő 
személyek származási helyeként felbukkanó települések; 5. be
senyőnek feltételezett közszavakból ereaeztethető nevű tele
pülések. A megyénket érintő vizsgálódás során is ezt a felosz
tást látszik célszerűnek követni.

Besenyő -- vagy ezzel a szóval összetett -- nevet viselő 
település több is található Somogybán, de éppen ez jelenti a 
problémát: az okleveles adatok azonosításával ugyanis megle
hetősen hadilábon állnak a kutatók. A fontosabb nézetek váz
latosan: Csánki Dezső /26/ az összes adatot egy településre -- 
legfeljebb kettőre -- vonatkoztatja és ezt a Balaton délkele
ti partján keresi; ha volt másik, akkor az a mai Balaton- 
szentgyörggyel azonos. Besenye-Szentgyörgyöt pedig a Bézseny 
melletti Szentgyörgy pusztával azonosítja. Szokolay Margit 
/27/ a Besenye-Szentgyörgy adatokat két településhez: Bala- 
tonszentgyörgyhöz, illetve a Bézseny melletti Szentgyörgyhöz 
kapcsolja, Bézsenyről (Beseneu juxta Balatinum) pedig azt állít
ja, hogy a türjei prépost és a Fánchy-család birtoka. Ez utób
biban őt követi Magyar Kálmán /28/, aki azonban Besenye-Szent- 
györgyot Balatonszentgyörggyel azonosítja. Müller Róbert sze
rint Besenye-Szentgyörgy a Bézseny melletti Szentgyörgynek fe
lel meg, az egyik Besenyő a mai Balatonszentgyörgy területén 
volt, a másik pedig Fonyódtól északkeletre, s ezt birtokolta a 
türjei prépost /29/.
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Ha ennek a zűrzavarnak az okát keressük, élnünk kell a gyanú
perrel, hogy a kutatók az oklevelek kézbevétele helyett csak 
egymást idézik. Legyen erre bizonyíték az 1298. évi oklevél /30/ 
Sesenew possessiója, amelyet Csánki -- és vele együtt Müller -- 
a Balaton délkeleti partján keres, Szokolay pedig és Magyar Kál
mán Bézsennyel azonosít. Hogy ez a Besenyő egyértelműen a mai 
Balatonszentgyörgy területén lokalizálható, azt nyilvánvalóvá 
teszi az oklevélben foglalt határjárás. Eszerint ugyanis szom
szédos vele Bodouk földje; ennek névadója, Bodouk fia Marcel 
pedig 1293-ban egy vörsi földdarabbal határos /31/. Ezzel a Be
senyővel azonos az 1333. évi oklevél "Beseneu juxta Balatin '' 
possessiója, amelynek egy részét a tőrjei prépost szerzi meb 
/32/ ezt a nevezett kutatók ugyancsak Bézsennyel, vagy a tőle 
■északra feltételezett Besenyővel veszik egynek, holott a türjei 
prépost által 1504-ben kezdeményezett határjáráson alsó- és 
felsőbattyáni lakosok jelentek meg, mint Bessenyew határosai 
/33/. Nem folytatjuk a sort, hiszen mindebből is világos, hogy 
a már régóta ismert oklevelek újraolvasása sem mellőzhető.

A "besenyő" népnevet viselő somogyi települések közül egye
dül az 1091-től adatolt mai Rinyabesenyő (villa Pincinaticorum) 
azonosítása látszott problémamentesnek, ámde néhány figyelembe 
nem vett régebbi, illetve újonnan publikált oklevél más magvi
lágításba helyezi ezt a dolgot is. A XIV. század közepén u- 
gyanis felbukkan a Besenyőszentmárton név, s e településről meg
tudjuk, az innét származó János fia Péter 1358-ban perel Lynd- 
va-i István fia Miklóssal, mert az utóbbi kadarkúti jobbágyai 
elpusztították a felperes Gyolch nevű birtokát /34/, majd még 
ugyanebben az esztendőben fogott bírák ítélete alá bocsájtják a 
pert /35/. 1362-ben ugyanezen János fia Péter Besenyőszentmár
ton területén átadott egy fundust és egy földdarabot rokonának, 
György fia Jánosnak; a mondott földdarab a Cheh (Kálmáncsa) és 
Babócsa falvak felé vezető két út között fekszik /36/. 1392-ben 
az e településről nevezett Bissenus Péter már nem él: özvegye, 
Annys asszony ekkor hídvégi lakosok személyazonosságát igazolja 
/37/. -- Mindezek alapján Besenyőszentmárton azonos lehetne Ri- 
nyabesenyővel is, ámde nincs arról tudomásunk, hogy itt Szent 
Márton tiszteletére szentelt templom állott volna. Ráadásul az 
ugyancsak a Bosnyák-család levéltárából származó, tehát az 
1362. évi oklevéllel azonos provenienciájú XV. század eleji ok
levelek kifejezetten megkülönböztetik egymástól a Besenyő, a 
Szentmárton és a Gyócs nevű birtokokat. -- A középkori Győcs 
possessióval Rinyabesenyőn és Kadarkúton kívül határos lehetett 
még Lábod, Mike és Tapazd, esetleg Csököly is. E települések 
közül éppen a legtávolabbinak, Csökölynek volt Szent Márton 
tiszteletére szentelt egyháza, továbbá úgy látszik, hogy neve 
is rögzült már a XIV. század végére. Egyedül a Mike névvel ta
lálkozunk feltűnően későn, csak a XV. század közepén. -- Egy to
vábbi megfontolás: 1337-ben Bere-i Bodon fia Kaydan besenyő bé
réi és besenyőszentmártoni (Scemmartun inter bissenos) birto
kaival kapcsolatban ítélkezik Károly Róbert /38/. Bár az okle
vél szövege nem teljesen egyértelmű, a fejregeszta készítője 
is Somogy megyeinek érezte ezt a Besenyőszentmártont; Györffy
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György ellenben a Fejér megyei Szeredszentmártonnai azonosítot
ta /39/. Ugyanakkor Gyócs közvetlen közelében -- ahol Besenyő- 
szentmártont el kell helyeznünk Lábod és Mike területén fel
bukkan Gajdén puszta neve, amely talán összefüggésbe hozható a 
fent említett Kaydan névvel, bár e pusztával kapcsolatos adata
ink mind újkoriak. -- Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy egye
lőre nem foglalhattunk állást Besenyőszentmárton azonosításá
ban. De talán az a legvalószínűbb, hogy úgyvált ki egy nagy be
senyő szállásterületből, ahogyan -- mint később meglátjuk -- a 
Szentgyörgy nevű települések.

A "besenyő" népnév változata ismerhető fel Büssü helység 
nevében, amely 1282-ben a királynéi csőszök (praecones) földje 
/40/, mint ahogyan a mai határában található Béc nevű puszta 
is, s úgy látszik, szoros birtokjogi kapcsolata lehetett a szom
szédos Gyalánnal (rá később még visszatérünk). -- Egy másik 
Büssü névvel a XVIII. század közepén találkozunk: 1752-ben, il
letve 1761-ben "Büssü malma helye" határpont Tokaj pusztai !), 
Kaposmérő és Kaposújlak között /41/. Egyelőre nem bizonyítható 
e hely középkori megléte.

A források, illetve az irodalom több Besenyő nevű pusztáról 
is tud Somogy területén. Ezek közül a Szólád, Endréd és Kőrös
hegy területén lévő Besenyőpuszta /42/, valamint a Nagybajom 
és Sárd közötti Besenye /43/ megléte biztos. Két további pusz
tát Magyar Kálmán "fedezett fel" . Ezek egyike szerinte Iharos- 
berény és Pogányszentpéter között található /44/, de ha a hi
vatkozott helyen (Pesty Frigyes helynévgyűjtése Somogy megyéből, 
454. föl.) utánanézünk, ott ilyesmit nem találunk, csak egy ha
sonló szót: Berénnyel (ti. határos Szentpéter). Ezt olvashatta 
félre szerzőnk. A másik Besenyő pusztát Hedrehely déli részén 
lokalizálja, de nem tudni, milyen forrás alapján, mivel semmire 
sem hivatkozik. S mert egyetlen térkép, vagy fóidrajzinév-gyűj- 
temény sem tud a kérdéses helyen ilyen nevű pusztáról, az a 
gyanúnk, hogy ismét csak valamilyen félreértésről lehet szó: 
talán a XIX. század elejéig valóban pusztaként szereplő Rinya- 
besenyővel tévesztette össze.

Azokkal az egyéb középkori földrajzi nevekkel, amelyeknek 
egyik eleme a "besenyő" népnév, könnyen végezhetünk, mivel Jer- 
ney és Györffy György kutatásai óta nem került elő újabb okle
vél, amely Somogyból ilyet megőrzött volna. Az ő adataik alap
ján tehát a mai Patca, Szilvásszentmárton és Öllyevölgy puszta 
között, az utóbbi déli részén 1265-ben az egyik határpont neve 
Besenyőaszó; 1229-bení Szóládszentmiklós területén bukkan fel 
egy Besenyőmái nevű hely; 1279-ben pedig a Kaposvár, Taszár és 
Őrei között keresendő Écse pusztán egy út neve a Besenyőuta 
/45/. Mindenesetre mindhárom név olyan területen bukkan fel, 
amely más adatok alapján is kapcsolatba hozható a besenyőkkel.

Arra sem vállalkozhatunk, hogy végleges érvénnyel megha
tározzuk mindazokat a helyeket, amelyeknek neve besenyő törzs
vagy nemzetségnévvel függhet össze, mivel -- úgy gondoljuk -- 
ez a nyelvészet dolga. Azt azonban megkísérelhetjük, hogy ösz- 
szegyűjtsük: melyek egyáltalán azok a nevek, amelyeket a nyel
vészetnek vizsgálnia kell? -- A besenyő törzsneveket Konstanti-
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nos Porphyrogennétos őrizte meg, s ezek a következőek: Erdim, 
Csűr, Jula, Külbej, Baj, Kapan, Talmacs, Csoban /46/. E törzs
nevek a helynévanyagban éppen úgy megőrződtek, mint a magyar 
törzsek nevei. Közülük Somogy területén, illetve közvetlen 
közelében az Erdim fordul elő legtöbbször és a legegyértelműb
ben. A mai Értényen (Tolna megye) kívül több -- igaz, csak 
XV. századi -- adatunk van a Porrog, Csurgónagymarton és Zá
kány tkörnyékém lokalizálható Értemlak nevű településre, amely 
még a XVI. század közepén is lakott hely /47/. 1508-ban pedig 
a Kapos folyó melletti Dada közelében bukkan fel egy Értemfal- 
va nevet viselő praedium /48/. -- Talán összevethető a Csoban 
törzsnévvel az a Chabanus nevű birtok, amely a szentjakabi apát
ságé volt, tehát a közelében is kereshető /49/. -- Ami a Csűr 
törzset illeti, esetleg kapcsolatba hozható vele az a Churgata 
folyónév, amelyet 1354-ben Inkától nyugatra említenek a forrá
sok /50/. S bár nincsen rá középkori adatunk, mégis említést 
kell tennünk a Nagykorpád területén felbukkanó Csűri berek /51/ 
nevéről.

Tulajdonképpen mind a mai napig nincs tisztázva, hogy a har
madik besenyő törzs nevét Jula vagy Gyula alakban őrizhették-e meg 
a földrajzi nevek, ha egyáltalán megőrizték. Ligeti szerint u- 
gyan a besenyő nyelvről való mö-i ismereteink csak a Jula alakot 
engedik meg /52/, de a magyar nyelv már csak a közismert méltó
ság- és személynév hatására is, átalakíthatta a szót. Ha ez u- 
tóbbi eset az igaz, akkor lehetetlen eldönteni, melyi Gyula(j) 
nevű településünk őrzi a törzsnevet és melyik a méltóság-, vagy 
személynevet. Jula nevű települést pedig Györffy György nem is
mer Magyarországon /53/. Ezzel kapcsolatban azonban legyen sza
bad felvetni egy ötletet. Láttuk, hogy a Somogy északkeleti 
szögletében fekvő mai Lulla több szálon is kapcsolatba hozható 
a besenyőkkel. Közvetlen közelében találunk olyan települése
ket, amelyekről besenyő személyek nevezik magukat (Jaba, Bere, 
Nezde), az innét származó Andocs homo regiusként több bese
nyő ügyben is eljár stb. E település legkorábbi említései pedig 
kifejezetten Jula alakot mutatnak: így például 1295-ben, 1300- 
ban, 1302-ben és 1334-ben Lyula, 1338-ban Jula az írásmódja 
/54/. Egy 1357-ből való oklevél szerint a név mindkét mással
hangzója palatális lehetett már: ekkor az írásmód Julya /55/. 
Később azután a Lulya alak dominál, például 1385-ben és 1438- 
ban /56/. Ismét csak a nyelvészetre vár a feladat, megállapíta
ni, hogy a magyar nyelvtörténet szabályai megengednek-e ilyen 
jellegű hangzóváltozásokat.

Ugyanezzel a problémával kerülünk szembe a Koppány név ese
tében is, mivel ez nem csak besenyő törzs- és méltóságnév volt, 
hanem az Árpád-korban igen elterjedt személynév is, sőt össze
vethető az árok jelentésű szláv kopan szóval /57/. A somogyi 
Koppány nevek esetében természetesen sohasem merülffel más le
hetőség, mint az, hogy e név legismertebb viselőjétől, a somo
gyi duxtól származnak: örökölt szállásbirtokainak volt köz
pontja a mai Törökkoppány, s e település adott nevet ké
sőbb a patakoknak. Való igaz, hogy a Koppánv patak neve 1055 e
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lőtt Fizegy, 1374-ben pedig Sár-vize. Mégis feltűnő azonban, 
hogy e Koppány nevek éppen azon a területen találhatók, ahol a 
legnagyobb számban bukkanunk besenyő nyomokra.

A szakirodalom egyetlen olyan nemzetségről tud, amelynek bi
zonyosra vehető» a besenyő eredete: ez pedig a Taksony korában 
beköltözött Tonuzobától, illetve az ő Urkund nevű fiától szárma-- 
zó Tornaj-namzetség. Úgy látszik, hogy a névadó Tomaj emlékét 
két somogyi elpusztult település is fenntartotta. Közülük az e- 
gyik Andocs és Kára környékén keresendő; ezt középkori oklevél 
ugyanúgy említi, mint Mohács utáni portális összeírás /58/.
A másik Tomaj pedig az 1534-es összeírás szerint Csaba, Kapoly 
és Zala környékén fekhetett. Mindkét település olyan területen 
tehát, amelyen -- mint láttuk -- más besenyő nyomok is fellel
hetők .

Azoknak a besenyő eredetűeknek feltételezett vagy feltéte
lezhető közszavaknak a listáját, amelyeket településnevek vagy 
egyéb földrajzi nevek őriztek meg, ugyancsak Györffy György ál
lította össze /59/. Arra természetesen most sem vállalkozhatunk, 
hogy eldöntsük: valóban besenyő szavak-e ezek, arra azonban már 
igen, hogy Somogy területén is kimutassuk ilyen nevek meglétét 
(annál is inkább, mivel Györffy a mai Balatonszentgyörgy terü
letén lokalizálható egyetlen Cséj kivételével más ide vonható 
nevet nem talált) /60/. Pedig vannak, s ráadásul egy részük a 
középkorban is kimutatható. Közéjük tartozik a Kaposmérő és Ka- 
posújlak között fekvő Tokaj puszta neve: ez a puszta egy 1309- 
ben kiadott oklevél szerint falu volt és benne Szent László 
tiszteletére szentelt egyház állott /61/. -- A másik település 
a szintén középkori Tepej. Ez a falu 1310-ben a pannonhalmi a- 
pátság birtoka volt, de birtokoltak benne az apát györöki ne
mes jobbágyai is /62/. 1336-ban pedig az apátság más falvak,
például Kára és Rád jobbágyainak szolgáltatásaival együtt az 
itteniek szolgáltatásait is szabályozta /63/. A településen az 
1534-es portális összeírás szeriht még 8 lakott porta volt, 
amelyek a hódoltság korában pusztultak el. -- Itt kell szól
nunk a Gyalán névről is; erre a Büssü melletti településrev.a 
XIII. századtól kezdve vannak adataink. Végül az újabb gyűj
tések által feltárt földrajzi nevek közül a bábonyi Táskányt 
/64/ kell megemlítenünk, amely talán összevethető a Taksony 
szóval. -- Megint csak azt látjuk, hogy az ilyen típusú nevek 
az egyébként is a besenyőkkel kapcsolatba hozott területeken 
bukkantak fel.

Ugyancsak Györffy Györgynek köszönhetjük azon somogyi tele
pülések listáját is, amelyekről, mint származási helyekről, be
senyő személyek nevezték magukat. E települések: Jaba, Nezde és 
Bér? /65/. A sor feltétlenül kiegészítendő Andoccsal: 1321-ben 
találkozunk egy tátonyi üggyel kapcsolatban Besenyő (dictus) 
Györggyel, aki andocsi /66/. Kérdés továbbá, hogy ide vonható-e 
Geszti, ahol birtokos volt az 1411 előtt meghalt Besenyő Pé
ter /67/, valamint Csurgó, ahol 1405-ben nem csak Besenyő Pál 
dalmát bán a birtokos, hanem itteni tisztjei is besenyők: így 
például az a Besenyő Demeter, aki csurgói jobbágyokkal Iharosra 
és más falvakra tört /68/. Még egy vitás esetünk van, Bábony, 
amely egyetlen alkalommal tűnik fel előnévként: 1384-ben egy
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Besenyő Mátyás nevezi magát róla /69/. Más birtokügyek kapcsán 
azonban kiderül, hogy ez a személy valószínűleg azonos a több 
oklevélből is ismert Nezdei Besenyő Mátyással. Láttuk már, hogy 
Bábonyt és más jelek is "besenyőgyanússá*teszik, ezért az elő- 
név jogosságát nem merjük teljesen tagadni.

Láthattuk azt is. hogy hadifogolyként is telepíthettek le 
besenyőket, s ebből következően várható, hogy nem csak a birto
kosok, hanem a szolgarendűek között is felbukkanhatnak besenyők. 
Somogyból három olyan korai példát is hozhatunk, amikor ez tör
ténik: a dömösi prépostság 1138-as összeírásában! Koppányszán- 
tőn szerepel egy Besenehdi nevű szolga a kenyéradók között /70/, 
Báron (amelynek neve akkor F'üzegy volt) pedig az udvarnokok ko
zott írtak össze egy Besse nevűt az apjával, Bőd fia Sopával 
együtt /71/. Végül Kilitiben a veszprémi egyház vinitorainak e- 
gyike egy Besew nevű személy /72/. Mindezek alapján úgy gondol
juk, hogy az ilyen eseteket is érdemes lenne vizsgálat alá ven
ni .

Előfordul olykor, hogy a besenyőnek mondott személyeket nem 
lehet származási helyhez kötni: így például azt a Besenyő Sán
dort sem, akinek két fia, Mese és dános egy 1372. évi oklevél
ben szerepel /73/. S bár azt sem tudjuk, honnét származik az a 
Besenyő András, akit 1254-ben kulcsárként neveznek meg a somo
gyi konvent méltóságsorában /74/, személye mégis fontos bizo
nyítéka annak, hogy a -XIII. század közepén már egyházi tiszt
ségek viselői között is számolhatunk besenyő származásúakkal.

Összefoglalva, úgy látjuk, hogy a besenyő településtörténet
ről való tudomásunk pontosítására és bővítésére még mindig a 
régóta ismert oklevelek újraolvasasa, illetve felbukkanása ad
ja a legnagyobb lehetőségeket. Az oklevelek száma azonban vé
ges, ennélfogva véges azoknak a közvetlen és közvetett adatok
nak a száma is, amelyek segítségével egy-egy település kapcso
latba hozható a besenyő etnikummal. A kutatás egyik legfonto
sabb feladata tehát az, hogy megtalálja a további lehetősége
ket.

Magyar Kálmán fogalmazta meg többször is hivatkozott tanul
mányában az egyik ilyen lehetőséget, amelynek lényege: a Szent- 
György-patrocíniumok, de más bizánci szentekéi is kapcsolatba 
hozhatók a besenyő és berény etnikummal, következésképpen ez a 
két nép erősen a bizánci kereszténység íratása alatt állott; 
vagy megfordítva: ahol a bizánci vallás nyomai felbukkannak, 
ott számolni kell a besenyők jelenlétével. -- Láttuk azonban, 
hogy a tanulmány mennyi problémát vetett fel az egyes besenyő 
települések azonosításában, hogy a szerzőnek olvasati gondjai 
voltak, összekeverte a hasonló hangzású neveket (Mernye-Merenye) 
stb. Mindez nem gerjeszt túlzott bizalmat módszereinek alapos
sága iránt, s a bizalmatlanságot kronológiai zavar is növeli, 
amikor -- mások nyomán -- azt állítja, hogy a Szent György-pat- 
rocíniumos besenyő települések annak a katonai láncolatnak a vol
tak a tagjai, amelyekkel Géza zárta körül Koppányt. Jelentős 
bizánci befolyásról pedig aligha beszélhetünk a nomád besenyő 
állam fénykorában, mint ahogyan arról sincs tudom.sunk, hogy a
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XI. század előtt érkeztek volna bizánci területről besenyő 
csoportok. Mindamellett a felvetéssel egyet értünk: valóban 
érdekes jelenség a Besenyő és Szentgyörgy nevű települések 
kapcsolata a Somogybán. S mivel a Szentgyörgy nevű falvak tűn
nek újabbaknak (például Szülök és 1193-as határjárásban /75/ 
nem szerepel a mai Homokszentgyörgy, hanem Besenyő -- villa 
Bissenorum -- a közvetlen szomszéd), arra kell gondolnunk, hogy 
ezek a nomadizálás szükségleteinek megfelelő, nagyobb besenyő 
szállásterület részei voltak, illetve abból váltak ki az állan
dó falvak létrejöttének idején.

Egy másik érdekes lehetőséget Györffy György vet fel: elkép
zelhető valamiféle kapcsolat a királyi birtokokon letelepített 
besenyők és a számukra rendelt szolgálat között /76/. Valóban 
logikusnak látszik, hogy a hatalom ne mondjon le a katonailag 
jól képzett besenyők erejéről még akkor se, ha azok például ha
difogoly rabszolgákként kerültek letelepítésre; s az is, hogy 
egy nomád olyan szolgáltatásokat végezzen, amelyekhez jól ért. 
Bizonyos, hogy a besenyő falvak lakosai gyakran lovászok, hír
vivő csőszök vagy más, fegyveres szolgálatra kötelezettek: 
például csőszök a somogyi Büssü lakosai. Maga a "csősz" szó pe
dig azon kevés jövevényszavaink egyike, amelynek besenyő erede
tét senki nem vitatja.

Fel kell figyelnünk egy másik érdekes párhuzamra is, hogy a 
lovagrendek olyan területeken kapnak birtokokat, illetve építik 
rendházaikat, ahol nagyobb tömegű besenyő népességgel számolha
tunk. A konkrét adatok mellett (például a Nyárád folyó környé
ki besenyő földeket azok a lovagok kapják, akiknek emlékét a 
borsodi Mezőkeresztes őrzi) /77/ a juhanniták fehérvári, sop
roni, vagy éppen a Somogybán lévő csurgói és dadai rendházaira 
kell gondolni,-- Köztudott, hogy a lovagrendek a kereszténység
nek az iszlám elleni nagy küzdelmei idején jöttek létre, fela
dataik között tehát a hit harcos terjesztésének is szerepelnie 
kellett. így kerülhetett például a német lovagrend a Barcaság- 
ba, a kunok közelébe, majd onnét Poroszországba. Abu Hamid pe
dig arról tudósít, hogy a XII. század Iközepén; tízezerszámra él
tek Magyarországon mohamedánok, akiket a szakirodalom szinte 
kizárólag a besenyőkkel hoz összefüggésbe /78/. Logikusnak látszik 
tehát a kapcsolat, bizonyítása azonban további kutatásokat i- 
gényel.

Érdekes lehetőségeket villant fel a besenvőnek mondott sze
mélyek családi, rokoni és egyéb kapcsolatainak alaposabb vizs
gálata is /79/. így például 1338-ban a már többször említett 
Bodon fia Kaydan besenyő özvegye "ratione proximitatis et af
finitatis" adja a férjétől kapott jegyajándékokat Tudbejg fia 
Domonkosnak, tehát valószínűleg ő is besenyő családból származ
hatott, egyébként csak annyit tudunk róla, hogy Ivánka fia Já
nos leánya. A saját rokonának kellett lennie a megajándékozott
nak, mivel Kaydan unokája (leányának a fia) másképpen nemigen 
perelhetett volna. Ugyanilyen okon sejthetjük besenyőnek azt 
az Ivánka ispánt is, akinek fia, Ugali Pál mester, az országbí
ró aljegyzője feltűnően gyakran kerül kapcsolatba besenyőkkel: 
1334-ben Tubejg fia Péter fiával, Remete Miklóssal osztozik, 
1337-ben megvásárolja Alapi Romandyn bábonyi birtokát; leánya,
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Orsolya pedig Nezdei Besenyő Mátyás felesége. -- Már utaltunk 
rá,, ugyanilyen lehetőségnek gondoljuk a besenyők ügyeiben eljáró 
királyi emberek, választott bírák stb. személyének vizsgálatát 
is: nem lehet például véletlen, hogy 1338-ban a Kaydan besenyő 
birtokáról hozott ítélet végrehajtására Károly Róbert Jula-i 
Andocsot és Bere-i János fia Ivánkát jelölte homo regiusnak: 
mindketten besenyőlakta faluból valók.

Természetesen nem mondhat, nem is mondott le a településtör
ténet a nyelvtudomány, elsősorban a toponomasztika eredményei
nek a felhasználásáról sem. Célszerűenk látszik azonban, hogy 
ne egy-egy, önmagában álló nevet vizsgáljon a nyelvészet, ha
nem kísérelje meg egy adott terület teljes régi toponímiájának 
a komplex vizsgálatát. Érdemes lenne még megvizsgálni azokat a 
neveket is, amelyek csak egy adott etnikummal hozhatók kapcso
latba: ilyen lehet például a Nezde név, amely Somogybán egy be
senyő személy származási helye, az egészen távoli Borsodban 
pedig annak a Keresztesnek a határában bukkan fel, amely a be
senyők földje volt /80/.

A besenyő településtörténeti problémákat és lehetőségeket so
mogyi példák alapján kíséreltük meg vizsgálat alá venni. Fel
tételeztük ugyanis, hogy megyénkben elegendő nyomát lehet fel
tárni a besenyők itteni megtelepülésének. E feltételezés bizony
ságául álljon itt magyar fordításban egy oklevél /81/, amely 
világosan utal arra, hogy a XIV. század közepén sok és külön
féle rangú somogyiban élt a besenyő származás tudata.

"Mi, Besenyő Gergely mester, a besenyők kormányzója, vagyis 
kapitánya emlékezetül ajánljuk a jelen levelünkben foglaltak ál
tal jelentvén mindazoknak, akiket illet, hogy Ders fiainak: Pé
ternek és Miklósnak egyik birtokával kapcsolatban -- amely bir
toknak neve Saard, Somogy vármegyében, a Suda nevezetű folyó 
mellett fekszik és rajta egy Szent Ferenc hitvalló tiszteletére 
épített egyház áll, egyébként pedig besenyők földje vagy bir
toka címen visszavett birtok -- előbb a mondott Somogy várme
gyében királyi parancslevél alapján megtartott közgyűlésen 
vizsgálatot folytatván, valamennyi nemestől és más, bármilyen 
rangú és állapotú embertől, de különösen a besenyőktől szorgal
matosán tudatkozódtunk, s megtudtuk, hogy a mondott birtok va
lóban és jog szerint Ders fiait: ezen Péter és Miklós mestere
ket illeti. Ezért tehát e birtokot összes haszonvételeivel e- 
gyütt visszabocsájtottuk kezükhöz és visszaadtuk nekik, jelen 
levelünk által. Kelt Budán, a Szent Mátyás apostol ünnepe utáni 
legközelebbi hétfőn (feburár 27-én), az Úr 1346. esztendejében."



Jegyzetek
/1/ Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása.

A görög szöveget kiadta és magyarra fordította: Moravcsik 
Gyula. Budapest, 1950. 169.p.

/2/ Ligeti lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfogla
lás előtt és az Árpád-korban. Budapest, 1986. 382. p.

/3/ Ligeti, 384-385. p.
/4/ Képes krónika a magyarok régi és legújabb tetteiről, ere

detükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról. 
Fordította: Geréb László. (Budapest) 1971. 88-89. p.

/5/ Jerney János' Keleti utazása a' magyarok' őshelyeinek ki
nyomozása végett. I-II. kötet. Pesten, 1851. I. köt. 229- 
230. p.

/6/ Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242- 
ig. I-II. kötet. Budapest, 1984. II. köt. 989. p.

/7/ Erdélyi László szerk.: A pannonhalmi főapátság története. 
Budapest, 1902. I. köt. 595. p.

/8/ Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci for
rásai. Budapest, 1984. 36-37.p.

/9/ Uo. -- Másképpen datálja Kristó Gyula: Levedi törzsszövet
ségétől Szent István államáig c. munkájában (Budapest,
1980.), a 303-304. lapon

/10/ Magyarország története, I. köt. 671. p.
/11/ Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve 

a magyarok cselekedeteiről. Fordította: Pais Oezső. Buda
pest, 1977. 131-132. p.

/12/ Magyarország története, I. köt. 707. p. és Ligeti, 384. p.
/13/ Kristó, 482. p.
/14/ Maszúdi: Murúdzs al-dzahab. (Részletek) Györffy György 

szerk.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Budapest
1975. 101-103. p.

/15/ Ligeti, 5o6-511.p.
/16/ Ligeti, 543. p.
/17/ László Gyula: Őstörténetünk. Budapest-, 1981. 32-33. p.
/18/ Várkonyi Imre: Somogy megye helységneveinek rendszere. So

mogyi Almanach, 41. sz. Kaposvár, 1984. 30. p.
/19/ Lásd Várkonyi Imre idézett munkájának, valamint Kiss La

jos: Földrajzi nevek etimológiai szótára c. művének (Buda
pest, 1980.) illető szócikkeit.

/20/ Nagy Imre, ill. Nagy Gyula szerk.: Anjou-kori okmánytár. 
I-VII. köt. Budapest, 1878-1920. IV. köt. 279. sz.

/21/ Nagy Imre, Nagy Iván és Véghely Dezső szerk.: A Zichi és 
Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Pes
ten, 1871. I. köt. 236. sz.

/22/ Anjou-kori okmánytár, III. köt. 346. sz.
/23/ Anjou-kori okmánytár, III. köt. 197. sz.
/24/ Györffy György: Besenyők és magyarok. Körösi Csorna Archívum 

Budapest, 1940. 414. p.
/25/ Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Karoly, Véghely Dezső, Stummer 

Arnold és Ipolyi Arnold szerk.: Hazai okmánytár. I-VIII. 
kötet. Győr és Budapest, 1865-1891. III. köt. 103. sz.

/26/ Csánki Dezső : Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak

278



korában. II. köt. Budapest, 1894. 593. és 643-644. p.
/27/ Szokolay Margit: A magyarországi besenyőtelepekről. Föld 

és Ember, 1929. évf. 76-77. p.
/28/ Magyar Kálmán: Adatok a középkori Szentgyörgy névadás so

mogyi forrásaihoz. Somogy megye múltjából, 2. Kaposvár, 
1971. 15. p.

/29/ Müller Róbert: A fonyódi járás középkori településhálóza
ta. Somogy megye múltjából, 6. Kaposvár, 1975. 46-47. p.

°/3Q/ Hazai okmánytár, VII. köt. 22. sz.
/31/ Hazai okmánytár, V. köt. 63. sz.
/32/ Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula szerk.: Zala várme

gye története. Oklevéltár, I-II. kötet. Budapest, 1886-
189o. I. köt. 203. sz.

^/33/ Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori okle
velei az Országos Levéltárban. VIII. közlemény. Somogy me
gye múltjából, 11. Kaposvár, 1980. 55-56. p.

/34/ Anjou-kori okmánytár, VII. köt. 158. sz.
/35/ Anjou-kori okmánytár, VII. köt. 273. sz.
/36/ Borsa Iván: A Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti okleve

lei. Somogy megye múltjából, 14. Kaposvár, 1983. 14. p.
/37/ Mályusz Elemér szerk.: Zsigmondkori oklevéltár. I-II. kö

tet. Budapest, 1951-1958. I. köt. 2480. sz.
/38/ Anjou-kori okmánytár, III. köt. 266. sz.
/39/ Györffy, 1940. 414. p.
/40/ Hazai okmánytár, VI. köt. 203. sz.
/41/ Somogy Megyei Levéltár, Somogy vármegye törvényszékének i- 

ratai: Inquisitiones (IV. 10. ff.) 695. és 1222. sz.
/42/ Györffy, 1940. 414. p.
/43/ Mikóczi Alajos - Solymosi László: Nagybajom története. Ka

posvár, 1979. 42-43. p.
/44/ Magyar K. 14. p.
/45/ Györffy^, 1940. 409. p.
/46/ Ligeti, 509-510.p.
/47/ A Zichy-család okmánytára, XI. köt. 6, 274. és 294. sz., 

továbbá Csánki, 624. p.
/48/ Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori okle

velei az Országos Levéltárban, XI. közlemény, Somogy megye 
múltjából, 14. Kaposvár, 1983. 127. sz.

/49/ Csánki, 596. p.
/50/ Anjou-kori okmánytár, VI. köt. 120. sz.
/51/ Papp László és Végh Oózsef szerk: Somogy megye földrajzi 

nevei. Budapest, 1974. 215/42. sz.
/52/ Ligeti, 254. p.
/53/ Györffy, 1940. 440. p.
/54/ Hazai okmánytár, VIII. köt. 292, 288. és 336. sz., továbbá 

Anjou-kori okmánytár. I. kötet. 41. és III. köt. 76. sz.
/55/ Anjou-kori okmánytár, VI. köt. 375. sz.
/56/ Hazai okmánytár, III. köt. 182. sz. és IV. köt 233. sz.
/57/ Györffy György: Koppány lázadása. Somogy megye múltjából

1. Kaposvár,-1970. 16. p.
/58/ Csánki, 652. p.
/59/ Györffy, 1940. 469-485. p.
/60/ Györffy, 1940. 469. p.

279



/61/ Anjou-kori okmánytár, I. köt. 167.sz.
/62/ Anjou-kori okmánytár, I. köt. 182.sz.
/63/ Anjou-kori okmánytár, III. köt. 215. sz.
/64/ Somogy megye földrajzi nevei, 55/85. sz.
/65/ Györffy, 1940. 408-410. p.
/66/ A Zichy-család okmánytára, I. köt. 236. sz.
/67/ Csánki, 609. p.
/68/ Zsigmondkori okmánytár, II. köt. 4108. sz.
/69/ Hazai okmánytár, IV. köt. 164. sz.
/70/ Lederer Emma szerk.: Szöveggyűjtemény Magyarország törté

netének tanulmányozásához. I. Budapest, 1964. 184.p.
/71/ Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Budapest, 

1908. 512. p.
/72/ Hazai okmánytár, IV. köt. 1. sz.
/73/ Borsa Iván: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei. 

Somogy megye múltjából, 9. Kaposvár, 1978. 49. sz.
/74/ Borsa, 1978. 1. sz.
/75/ Knauz Nándor: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Esztergom,

1874. I. köt. 142. p.
/76/ Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti föld

rajza. II. köt. Budapest, 1987. 576. p.
/77/ Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti föld

rajza. I. köt. Budapest, 1961. 781. p.
/78/ Abu-Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában. 

Budapest, 1985. 56-57. p. és 163. p. 56. sz. jegyzet.
/79/ Az itt következő adatokra lásd a fentebb már hivatkozott 

okleveleket.
/80/ Lásd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod vár

megye nemesi közgyűlésének iratait: Acta judicialia pro- 
thocollata et non prothocollata (IV. 501. c-d.) betűrendes 
mutatóit.

/81/ Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította Oakubovich Emil és 
Pais Dezső. Pécs, 1929. 169-170. p.

280



A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Harangozó nevű t e le p ü lé s e k  a k ö z é p k o r i  M agya ro rszágo n

Az Árpád-kori egyházi birtok lakói körében sajátos helyet 
foglaltak el azok a szolgáltató népek, akiknek meghatározd kö
telezettsége az egyház liturgikus tevékenységéhez kapcsolódott. 
Viaszadók, törlők vagy dusnokok, harangozok, kápolnavivők és 
mások alkották ezt a szakrális rendeltetésű társadalmi réteget.
A többi földesúri néphez hasonlóan sajátos kötelezettségük s 
nem foglalkozásuk tükröződött nevükben, amely a dusnokok és a 
harangozok esetében lakóhelyük elnevezésévé is válhatott. A 
dusnok-torló és a harangozó réteg léte eredendően és alapve
tően a halotti liturgiához kapcsolódott; szakrális kötelezett
ségük: a tor, illetve a harangozás egyaránt a halotti liturgia 
velejárója volt. Míg Dusnok helynévből 11 megyében 16-ot, addig 
Harangozó nevű településből mindössze hármat sikerült összegyűj
teni. Vegyük sorra őket.
1. A madocsai bencés apátság 1145. évi keltezésű hamis oklevele 
szerint II. Géza király többek között Harangozó nevű birtokot 
adományozott a monostornak. Noha az egyetlen említés alapján a 
település pontosan nem lokalizálható, feltehető, hogy Tolna me
gyében valahol a monostor közelében feküdt. Az 1443. évi gyanús 
átírásból ismert alapítólevél tudósítása, hogy II. Géza ilyen 
nevű birtokot adott volna a madocsai apátságnak, aligha felelt 
meg a valóságnak.Harangozó nevű település ugyanis -- mint látni 
fogjuk -- csak „egyházi birtok lehetett, s így II. Géza vagy e- 
lődei csak szekularizáció útján juthattak volna hozzá, aminek 
alig van realitása. A Könyves Kálmán-kori szekularizáció is 
tartósan csak az egyházak azon halastavaira terjedt ki, amelyek 
meghaladták a papság szükségletét. Az alapítólevél közléséből 
ezért legfeljebb annyi fogadható el, hogy II. Géza adományozta 
az apátságnak azt a- területet, amelyen később a Harangozó nevű 
település létesült. Az alapítólevél hamisítója -- valamikor a 
XIII— XV. században -- ezt a későbbi állapotot vetítette visz- 
sza II. Géza király korába.
2. A másik település Baranya megyében feküdt. A pápai tizedjegy- 
zék 1333-ban és 1334-ben a pécsi papság adótételei között há
romszor említi Péter harangozói pap adóját. Az a körülmény, 
hogy egyszer Harangozó, kétszer pedig Pulsator néven összeírt 
település* templomának papját a pécsi egyház klerikusai között 
vették számba, arra enged következtetni, hogy a település szo
ros kapcsolatban állt a várossal, s ekkor már nem önálló hely
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ség, hanem inkább Pécs városrésze lehetett. Egykori önállóságá
ra és annak részleges fennmaradására mutat,hogy Péter harango
zol pap esetében a többi pécsi klerikussal ellentétben templo
mának helyét s nem titulusát jegyezték fel. Titulus és egyéb a- 
datok híján a település nem lokalizálható, beolvadása Pécs vá
rosába azonban így is valószínűsíthető.
3. A harmadik helynév forrásadottsága sokkal kedvezőbb. A He
ves megyei Harangozó nevű települést 1334-ben és 1335-ben szin
tén a pápai tizedjegyzék említi először. Az egri püspök faluja 
volt,s papja az 1330-as évek derekán két alkalommal is az egri 
káptalan bizonyságaként járt el. A püspök a települést hamaro
san átengedte a káptalannak, az pedig a mindenkori őrkanonok 
javadalmává tette. Nemcsak a falu földesúri jövedelméről, hanem 
tizedbevételéről is lemondott javára. A XIV. század derekától 
kezdve a források többnyire a település szőlőbirtokos hospes 
lakóit említik. Az Eger szomszédságában fekvő falu a XV. század
ra a város részévé vált. A növekvő püspöki város bekebelezte 
egykori szomszédját, külterületét. A település 1417-ben Eger 
város Harangozó vicusa volt, a század második felétől pedig Ha
rangozó utcájaként élt tovább egészen a XVI. századi török 
pusztításig. A városrész nagyságára 1494/1495. évi királyi adó
ja vet fényt. A kivetett 16 forint adó azt jelentette, hogy az 
utca a középkor végén minimálisan 16 adófizető házból állt. 
Templomának titulusát is ismerjük, a harangozói egyházat Szent 
Demeter tiszteletére emelték. Szent Demeter (egyházát azonban 
1297-ben, amikor először említették, nem harangozói, hanem eg
ri egyháznak mondották. A Szent Demeter-egyházat és környékét 
tehát már az Árpád-kor végén a jobbára a püspök által birto
kolt Eger nagyobb egységébe tartozónak tekintették. Hogy a 
XIV. században mégis inkább különállása hangsúlyozódott, azt 
feltehető topográfiai elkülönülésén túl jórészt az okozta, hogy 
időközben tulajdonosa megváltozott, a püspöktől a káptalan ke
zére jutott. Az adatok viszonylagos bősége ellenére sem sike
rült a település egyértelmű lokalizálása. Míg a kérdéses város
részt Kovács Béla Eger XVI. századi városfalán belül, addig 
Györffy György azon kívül helyezte el. A lokalizálásra alig al
kalmas adatok alapján azonban úgy vélem, hogy helyesebb a Ha
rangozó nevű falut, illetve városrészt valahol a XVI. századi 
városfalakon belül keresni.

A három település egyetlen harangozó lakóját sem ismerjük. 
Ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy harangozói szolgálatra 
kötelezett lakóiról nevezték el őket. Ez közvetve bizonyítható.

A pécsi Harangozó települést -- mint láttuk -- a pápai ti
zedjegyzék kétszer a latin Pulsator néven írta össze. Ez a la
tin elnevezés viszont az egyházi birtok harangozásra kötelezett 
lakóit jelölte. Elvileg lehetséges, hogy a Harangozó/Pulsator 
nevű településeket nem közvetlenül erről a "kizárólag egyházi, 
birtokon élő társadalmi rétegről, hanem személynévi közvetí
téssel Harangozó/Pulsator nevű birtokosukról, tulajdonosukról 
nevezték el. Ennek a feltevésnek azonban nincsen alapja. I- 
lyen személynevek ugyanis jóval később bukkannak fél, mint a 
helynevek. De ha korábban is léteztek volna ilyen nevű szemé
lyek, és ami elképzelhetetlen, nem éltek volna egyházi függés
ben, akkor a róluk elnevezett települések világi tulajdonával
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is kellene találkozni. Márpedig az említett három település kö
zül kettőt igazolhatóan egyházi intézmény birtokolt, a pécsi 
település esetében pedig közvetlen adatok híján Pécs birtokvi
szonyai és az egri analógia alapján teljes joggal feltehető, 
hogy ez a Harangozó is egyházi birtok volt, a pécsi székesegy
ház tulajdonát képezte.

A Harangozó nevű települések és harangozásra rendelt névadó 
lakóik kapcsolatát sajátos módon világítja meg az a tény, hogy 
a Heves megyei Harangozó falu a imindenkori őrkanonok birtoka 
volt. Korántsem a véletlennek köszönhető, hogy a település az 
őrkanonokok javadalma lett. A felszín mélyebb összefüggést ta
kar. Szécsényi Mihály egri püspök 1373-ban részletesen megha
tározta az egri őrkanonok feladatkörét. Szabályzata szerint a 
custos kötelezettségei közé tartozott, hogy a székesegyházban 
harangozásról és harangkötélről gondoskodjék. A püspök azt sem 
hallgatta el, hogy a mindenkori őrkanonok a falu tizedét éppen 
a harangozás zavartalan biztosítására kapta meg egykor a káp
talantól. A XIV. századi zágrábi, váradi és esztergomi kápta
lani statútumok alapján ehhez még annyit tehetünk hozzá, hogy 
az őrkanonok joghatósága, védelme és felügyelete alá tartoztak 
a székesegyházak harangozol, s ezt a hatáskört lényegesen nem 
csorbította, hogy a zsolozsmák pontos kezdése érdekében a ha- 
rangozóknak nem az esetleg hiányzó vagy késve érkező custos, 
illetve megbízottja, hanem a közös imát vezető kántorkanonok 
vagy helyettese parancsára kellett a zsolozsmára harangozniuk.

A kántorkanonok sajátos szerepköre viszonylag újabb fejle
mény volt, míg az őrkanonok kapcsolata a harangozókkal a XIV. 
századra már komoly múlttal rendelkezett. Nem a véletlen műve 
volt, hanem ebből a kapcsolatból következett, hogy a custos és 
nem a káptalan másik tisztségviselője patronálta a harangozókat 
így 1270-ben Mikó győri őrkanonok kérésére mentesítette V. Ist
ván a győri székesegyház harangozóit a királyi adótól. István 
custos, az említett Mikő utóda pedig 1284-ben kijárta, hogy a 
király a balonyi harangozók földjét az azzal elegyesen fekvő 
40 hold várföddel gyarapítsa. Az egri custos és a harangozók 
kapcsolata sem akkor kezdődött, amikor Harangozó falu az őrka
nonok javadalombirtoka lett, hanem jóval korábban. Az ott élő 
harangozok feletti joghatóság messze megelőzte és mintegy elő
készítette a földesúri jogok megszerzését. Az egri őrkanonok 
joghatósága, felügyeleti joga a székesegyház szakrális rendel
tetésű harangozol esetében idővel földesúri jogokkal egészült 
ki, s mindehhez végül egyházi jog, tizedjog is társult. Másutt 
is így történt. A harangozók lakta Balony is javadalommá vált, 
a Győr megyei település a győri őrkanonok birtoka lett. A káp
talani birtokok javadalommá alakításakor az őrkanonok azt a te
lepülést kapta meg, amelynek lakóihoz feladatköre alapján ko
rábban köze volt, s a település az őrkanonoki officiurnhoz kap
csolódott.

Mivel az őrkanonok Harangozó nevű falut birtokolt, és tisz
téből adódóan a székesegyházi harangozókra és munkájukra fel
ügyelt, az elmondottak ismeretében nem nehéz elfogadni, hogy 
csak harangozók lehettek a Harangozó nevű települések névadói. 
De mikor történt maga a névadás, mikor keletkeztek a Harangozó 
nevű települések?
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Első megközelítésben azt válaszolhatjuk e kérdésre, hogy a 
névadás valamikor a helynév első előfordulása és a birtokos egy
ház alapítása közti időben zajlott le. Ezt teljes bizonyoság
gal állíthatjuk, hiszen nem valószínű, hogy időközben a telepü
lés az egyik egyházi intézmény tulajdonából a másikéba ment vol
na át. Eszerint a pécsi és az egri Harangozó falu valamikor a
XI. század közepe és az 1330-as évek között, a madocsai pedig a
XII. század közepe és a XV. század között kapta sajátos nevét.
A Heves megyei település esetében^,alkalom nyílik a tágas inter
vallum szűkítésére. Az először 1334-ben említett harangozói egy
házat -- mint láttuk -- 1297-ben és csak akkor egri egyháznak 
mondották. Ebből pedig az a következtetés látszik kézenfekvő
nek, hogy az Árpád-kori egyházas hely 1297 és 1334 között kapta 
új nevét. Ezzel a névváltozással szemben, melynek különösebb o- 
kát sem tudjuk adni, jogos az ellenvetés, az Éger-patak völgyé
ben és Eger város közelségében fekvő település temploma eseté
ben alternatív névhasználattal éltek, s csupán a véletlen szám
lájára írandó, hogy nem a Harangozó elnevezés adatolható ko
rábbról. A probléma megoldása, a datálás szükséges pontosítása 
végeredményben akkor remélhető, ha a szokásos nagyvonalú mellő
zés helyett a névadókat is bevonjuk a vizsgálódás körébe. Mit 
tudunk tehát a harangozókról?

Említettük, harangozok csak egyházi birtokon éltek, ott vi
szont a királyi alapítású egyházak és monostorok, valamint a 
magánegyházak, nemzetségi monostorok népei között egyaránt elő
fordultak. Számuk nem volt jelentős, népesebb egyházi birtokon 
rendszerint csak a háztartások néhány százaléka tartozott ebbe 
a kategóriába /Almád: 1, Oömös: 3 és fél, Pannonhalma: 2/, s
arányuk csak kivételképpen haladta meg a tíz százalékot /Szent
jobb: 14,6/. A harangozok királyok és főleg magánszemélyek -- 
gyakorta asszonyok -- jámbor adományaiból kerültek az egyházi 
népek közé. Nincs nyoma annak, nem is valószínű, hogy az egy
házi földesúr az egyház népei közül valakit is harangozóvá tett 
volna. A király udvarnokait, a magánszemély pedig servusait 
rendelte erre a feladatra. Minden esetben férfi, tehát tényle
ges vagy potenciális családfő lett harangozóvá.

Márton comes felesége, Magdolna asszony két harangozót adott 
a csatári monostornak, Margit úrnő pedig kettőt-kettőt a pannon
halmi aptáságnak, illetve a Szent Péter-egyháznak. Pacus kirá
lyi szerviens nagyanyja a veszprémi székesegyház harangozójává 
tette soponyai szolgáját. Móric pap a váradi székesegyháznak 
adományozta servusát, hogy legyen annak harangozója. Barsa nem
beli Herceg felesége, Benedicta asszony ancilláját két fiával 
együtt az ugrai monostorra hagyta azzal a kikötéssel, hogy az 
anya viaszadó, az egyik fiú dusnok-torló, a másik meg harango
zó legyen. Kornél cornes fia Deta a bakonybéli apátság Szent Gel- 
lért-kápolnájának adta szolgáját, hogy Szent Gellértnek haran
gozzon. IV. László király a váradi székesegyház számára a Bihar 
megyei Szőlős faluban az udvarnokok egyik részét harangozóifel
adatra,, míg másik csoportját viaszadásra kötelezte. V. István 
teljes joggal állíthatta, hogy a győri székesegyház harangozóit 
elődei a királyi udvarnokokból, az ország nemesei pedig szol
garendű népekből kreálták. Szolgai állapotuknak köszönhették, 
hogy nem kellett királyi adót fizetniök.
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A harangozok az egyházi birtok többi népéhez hasonlóan szo
ros tulajdonosi függésben éltek, sajátos kötelezettségük apá
ról* fiúra öröklődött, s az egyház kötelékéből inkább csak szö
késsel, mintsem legális módon szabadulhattak ki. Az utóbbira u- 
gyan akadt példa, de a két eset éppen azt mutatja, hogy a le
gális út alig volt járható. Félix kalocsai harangozó története 
arra is rávilágít, hogy olykor-olykor nemesből is lehetett ha
rangozó. A nemesi származású szülők a kalocsai székesegyház 
Szent Pál-oltáránál felajánlották gyermeküket, hogy élete vé
géig harangozol szolgálatot végezzen. Később látván, hogy fiuk 
korban és a tanulásban mennyire előrehaladt, megbánták tettü
ket, s felserdült gyermekük szolgaságának megváltásáért 1251- 
be'n földjüket adták az egyháznak. Tanulságos a másik eset is. 
Egy borfői nemes Csehországból hozott rabszolgáját a maga, 
szülei és elődei lelki üdvéért a sági premontrei prépostságnak 
adományozta, hogy a monostorban szolgáljon és harangozzon. Ám 
idővel mindkét félben, a harangozóban és a szerzetesekben is 
megérlelődött a gondolat a kötelék kölcsönösen előnyös felbon
tására. Az apát a kánonjog tiltása miatt nem szabadíthatta fel 
a monostor szolgáját, mégis megtalálta a módját, hogy ennek el
lenére megtehesse. Mivel az adományozó valószínűleg már nem élt, 
s rendelkezéséről nem készült oklevél, az apát a monostor ser- 
vitoraitól és, másoktól tudakolta meg, amit akart: a borfői ne
mes azzal a meghagyással adományozta a szolgát a monostornak, 
hogy egy-egy márkával megválthatja magát és fiát, és visszatér
het hazájába. így is történt. A cseh eredetű harangozó és fia 
1313-ban ugyan nem kettő, de három márkáért visszanyerte sza
badságát, megszabadult sajátos kötelezettségétől, s visszatér
hetett hazájába.

Az officium pulsatoriale, a harangozás a kereszténység tér
hódításával, a divinum officium elterjedésével honosodott meg 
Magyarországon. A liturgiához, a divinum officiumhoz kapcsoló
dott, s ezért inkább szolgálatnak /officium/, mint kötelezett
ségnek /servitium/ tartották annak ellenére, hogy teljesítését 
szolgai eredetű rétegekre rótták. Általában pulsator névvel 
illeték őket, de ritkábban a campariarius, campanista, campanator 
elnevezést is, alkalmazták rájuk. A pulsator név a harangozás 
módjára, szinonimái pedig eszközére utaltak. A magyar elnevezés 
szintén az eszközzel állt kapcsolatban, a török--magyar érint
kezés legkorábbi korszakáról való s egykor jeladó üst jelentésű 
harang szavunkból származott.

Noha az officium pulsatoriale'teljesítésére a kereszténység 
kezdeteitől fogva igény volt, az erre a feladatra specializált 
társadalmi réteg később alakult ki. Hiteles XI. századi forrás 
nem említ harangozót. A zselicszentjakabi alapítólevélben 
egyedülállóan egyetlen custos ecclesiae szerepel, akiről felte
hető , hogy te vékenységébe tartozott a harangozás is. A többi hi
teles oklevél azonban még így sem tájékoztat erről a sajátos 
rétegről. A pécsváradi alapítólevél és a veszprémi székesegy
ház 1082. évi keltezésű birtokösszeírása már szólt róluk, de e- 
ezék a források ma ismert formájukat századokkal később nyerték 
el. Rajtuk kívül csupán két későbbi tudósítás vonatkoztatható a
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XI. századra. A szentjobbi apátság III. István-kori birtokösz- 
szeírása szerint a Szent István ereklyéjét őrző monostor 12 ha- 
rangozót kapott az alapító Szent László királytól. Bár ezt az 
információt gyöngíti, hogy Könyves Kálmán elégette László ki
rály alapítólevelét, az összeírás valószínűleg mégis Szent Lász- 
ló-kori hagyományt őrizhetett meg. Szent Gellért nagyobbik le
gendája, amely végső formáját a XIV. században nyerte el, arról 
számol be, hogy Gellért püspöksége idején egy elítélt útban a 
vesztőhely felé megszökött, bemenekült a püspök által alapított 
Csanádi Szűz Mária-monostorba, és élete végéig annak harangozó- 
ja lett. A történet megeshetett Gellért püspök életében, hiszen 
az egyházi menedékjogot már Szent István törvényhozása is is
merte, de a Váradi Regestrum idevágó adataira gondolva jóval 
később is keletkezhetett.

Az a körülmény, hogy a XI. századból ily kevés adat maradt 
ránk, nem írható a mostoha forrásadottság rovására. A pannonhal
mi apátság birtokainak 1238 táján készült Albeus-féle összeí
rása kilenc helyen mintegy félszáz harangozót vett számba, míg 
a jó másfélszáz évvel korábbi Szent László-kori összeírás e- 
gyetlen harangozót sem jegyzett föl, noha kilenc település kö
zül négy már a XI. század végén is az apátság birtoka volt. 
Feltételezhető azonban, hogy azok között, akiket különösebb 
részletezés nélkül mindenféle egyéb feladatok /omnia genera alia 
officiorum/ teljesítésére köteleztek, harangozok is voltak. Ha 
nagyvonalúan a mindkét összeírásban szereplő négy birtok tatár
járás előtt számbavett harangozóit úgy tekintjük, mintha elő
deiket a Szent László-féle összeírás előtt rendelték volna erre 
a feladatra, akkor is jelentős növekedést konstatálhatunk: a 
harangozok száma másfél évszázad alatt csaknem meghétszerező- 
dött, mintegy noylcvanöt százalékuk ez idő alatt lett harango
zd .

A sajátos társadalmi réteg felfutása a XI. század vége és a 
tatárjárás között nemcsak a pannonhalmi egyházi birtokon, hanem 
országos viszonylatban is bekövetkezett. Az 1121. évi első hi
teles előfordulástól az Albeus-féle összeírásig nagyjából ugyan
annyi oklevélben említettek harangozókat, mint a XIII. századnak 
a tatárjárás utáni rövid időszakában. Közben azonban az okleve
lek száma nagymértékben megnövekedett. Az Árpád-kor 1241 utáni 
periódusából mintegy hatszor annyi forrás maradt ránk, mint az 
azt megelőzőből. Az előfordulások száma már a tatárjárás előtt 
sem követte a forrásviszonyokban bekövetkezett változást. A
XII. századéban, valamint 1200 és 1241 között csaknem ugyanany- 
nyi az említések száma, míg a források terén hétszeres a különb
ség. Az előfordulások és a forrásviszonyok egybevetése a pannon
halmi tapasz'talokat erősíti meg: a sajátos társadalmi réteg a
XII. században élte virágkorát. Később is adományoztak szolgát 
harangozói feladatra, utoljára valamikor a XIV. század elején 
(sőt, Vas megyében a köcski egyháznak még 1359-ben is szolga- 
rendű harangozója volt), de a sajátos kötelezettség felett a
XIII. században eljárt az idő. Nem a harangozás iránti igény 
csökkent, sőt inkább valamelyest növekedett, hanem az a forma 
került válságba, ahogyan azt kielégítették.
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A hospesszabadság elérhető közelsége, a nagyarányú télepítés, 
a falvak kiváltságolása a XIII. század derekán nagy vonzást gya
korolt a szolgarendű földesúri népekre s köztük a harangozókra 
is. Jól látta ezt Muthmerius, a tudós szepesi prépost, s ezért 
messzemenően és a harangozok körében nem tapasztalt módon gon
doskodott szolgájáról. Amikor 1273-ban János nevű servusát és 
fiát végrendeletileg a szepesi prépostság harangozójává, leá
nyát pedig a papi ruhák mosójává tette, a családfőnek és négy 
fiának négy ökröt, két tehenet, tíz juhot és ugyanannyi sertést 
adományozott. Bőkezűsége azonban ezzel nem ért véget. Az a meg
fontolás, nehogy a harangozó az egyháztól és a szolgálattól 
megfutamodjék, a prépostot további adakozásra ösztönözte. A 
szepesi harangozó megkapta még Márk pap házát és udvarhelyét, 
a prépost fél méhészetét és a prépost kertje mögötti tíz hold 
irtásföldet, melyet János még servus korában irtott ki és kez
dett művelni. A harangozóvá tett servus és családja a koránt
sem önzetlen bőkezűség révén szép önálló gazdasághoz jutott.
E kedvezmények fékezőleg hatottak, de egyedi esetek a folyama
tot feltartóztatni nem tudták.

Az officium pulsatoriale ellátása a kereszténység térhódítá
sa idején döntően klerikusi feladat lehetett. Az egyházszerve
zet fokozatos kiépülése nyilván nem a harangozásra rendelt sa
játos társadalmi réteg megszervezésével kezdődött. Az egyházak 
működésének anyagi bázisát kellett előbb megteremteni. Szent 
István jól ismert törvénye nem harangozókkal, hanem két szol
gával és gazdaságukkal alapozta meg a falusi egyházak működé
sét. Lehet, hogy ezek a szolgák besegítettek papjuknak a haran
gozásba, mint ahogyan a Szent István törvénye szerint a XIII. 
században alapított démi egyház szolgái templomuk búcsúján és 
felszentelésének ünnepén alamizsnát osztottak, de ez még nem 
minősítette őket harangozóvá. A kereszténység megszilárdulásá
tól, a XI. század utolsó harmadától számolhatunk számosabban 
olyan jámbor adományokkal, amelyekben a végrendelkező a maga 
vagy rokonsága túlvilági boldogulásáért az egyház harangozójá- 
vá tette szolgáját.

A tekintélyesebb egyházak, a fontosabb temetkezőhelyek több 
harangozót kaptak. A dömösi prépostság, a veszprémi székesegy
ház, a pannonhalmi és a tihanyi apátság harangozóinak a száma, 
amit bizonyára a természetes szaporulat is gyarapított, egya
ránt félszáz körül mozgott. Ezek zöme nem az egyházi központban, 
hanem nemegyszer távoli;, falvakban lakott. A dömösi prépostság 
harangozói Dömösön kívül Somogy, illetve Tolna megyei falvakban, 
a pannonhalmi apátság hasonló népei pedig öt megyében /Győr, 
Komárom, Veszprém, Pozsony, Somogy/ éltek. Az óriási távolság 
miatt napi kötelezettségteljesítésről szó sem lehetett. A ha
rangozok hetenként vagy hónaponként egymást váltva látták el 
feladatukat az egyház központjában. A hetes szolgálatra a ben
cés Regula /cap. 35, 38/ adhatott mintát. A konyhai munkát és 
a felszolgálást, valamint az étkezések alatt a felolvasást vég
ző szerzetesek egy heti munka után vasárnaponkét váltották egy
mást. Kálmán király törvénye szerint /45. te./ a várszervezet
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népei körében alkalmazták a hetes szolgálatot. A százdi alapí
tólevél viszont hónapos szolgálatot rögzített. Szekeres prédium 
lakói havonként kettesével lovasszolgálatot adtak a monostor a- 
pátjának. A pannonhalmi apátság népei körében is ismert volt a 
hónapos szolgálat. A harangozok, esetében, éppen számuk miatt, 
mégis inkább a hetes gyakorlat érvényesülhetett. A szolgálat i- 
dején minden bizonnyal az egyház tartotta el őket, míg az ott
hon maradottak munkája, földműves tevékenysége biztosította e- 
gész éven át a család, a közösség megélhetését. A munkaerő fel- 
használásának ez a módja, bár mentesítette az egyházat a ha- 
rangozók teljes eltartásától, nyilvánvaló pazarlás volt: az egy 
háznak nem sok haszna származott harangozóiból, ha mindössze 
ennyi volt a kötelezettségük. Az egyházi nagybirtok kétségkívül 
könnyebben elviselte ezt a megoldást, mint a kisebb nemzetségi 
monostorok, falusi egyházak. De valóban minden esetben el kel
lett viselniük?

üoakim miles 1199-ben végrendeletében két harangozót a vesz
prémi székesegyházra, egyet pedig a Szent Márton-egyházra /va
lószínűleg a pannonhalmi apátságra/ hagyott azzal a kikötéssel, 
hogy csak a harangozás legyen a feladatuk. Intézkedése azt mu
tatja, hogy voltak olyan harangozok, akik a többi egyházi nép
től megkülönböztető, névadó kötelezettségük mellett egyéb szol
gálatokat is végeztek. Ez a csoport kétféleképpen jöhetett lét
re: vagy már az adományozáskor kialakult ez a kettősség, vagy - 
és ez lehetett a gyakoribb -- az egyházi földesúr követelt i- 
dővel egyéb szolgálatot tőlük. Ez utóbbi úgy történhetett, hogy 
az egyházi földesúr növelte földterületüket, gazdaságukat, sőt 
mivel akadtak harangozok, akiket láthatóan föld nélkül adomá
nyoztak, földre ültette, földhöz juttatta őket, amint a sze
pesi harangozónál láttuk. Ezen a címen pedig a harangozáson 
kívül mást is követelhetett tőlük. A szepesi harangozó és a 
salai jobbágyok helyzetének egybevetése arra enged következtet
ni, hogy a harangozói szolgálat teljesítéséért, akárcsak a job
bágyi és egyéb feladatok ellátásáért, meghatározott mennyisé
gű -- minden bizonnyal tíz hold -- föld járt, s ami ezen fö
lül volt, azért már másképpen kellett adózni. Amikor a balonyi 
harangozok őrkanonokuk közbenjárására várföldet kaptak, cseré
be nyilván kötelezettségeket is vállaltak. Idővel egyre inkább 
az újabb szolgáltatásokra esett! a hangsúly, a szakrális ren
deltetés pedig háttérbe szorult, egyre fölöslegesebbé vált, 
különösen azoknál, akik a hetes vagy hónapos szolgálat során 
amúgy is ritkán teljesítették névadó feladatukat. Közben az 
eltérő rendeltetésű földek is összemosódtak. Albeus mester a 
harangozok szakrális rendeltetéséről a pannonhalmi birtokössze
írásban egy szót sem ejtett, ellenben azt rögzítette, hogy kö
zös szolgálatot kell teljesíteniük. Ez pedig évi három nap ro
botot, Szent Márton-napi ajándékot, borszállítási kötelezettsé
get, a plébánosnak járó adományt, valamint feltehetően a szál
lásadásban, az egyházi földesúr és kísérete megvendégelésében 
való részvételt foglalta magában. A szakrális rendeltetés las
san megszűnt, átváltódott vagy jelentéktelenné vált.

A tihanyi apátság 1211 és 1267 között a Somogy megyei Szár
szón harangozókat kapott. Egy idő után mind az apát,, mind a ha-

288



rangozók fölöslegesnek érezték a sajátos kötelezettséget. Az 
officium pulsatoriale a Balaton túlsó partján lakóknak bizo
nyára a közlekedés nehézségei miatt nem kis terhet jelentett, 
a monostornak pedig nem volt szüksége rá. Ezért 1269-ben köl
csönösen megállapodtak abban,, hogy a szárszói harangozok Szent 
Mártonkor évente hét pondust fizetnek az apátságnak, s sajá
tos kötelezettségüktől örökre megszabadulnak. Ekkora pénzjára
dék minden bizonnyal nemcsak a harangozás, hanem a hozzá ta
padt egyéb szolgálatok megváltását is magában foglalta.

A korszerűtlen járadék megváltását a XIII. századi társa
dalmi és gazdasági változások kényszerítették ki. Megvalósulá
sa következtében viszont a harangozást a szolgarendű elemektől 
fokozatosan az erre a feladatra alkalmazott személyek vették 
át. A XIV. századi káptalani statútumok arról tájékoztatnak, 
hogy ez a folyamat a nagy egyházi intézményeknél már lezárult. 
A székesegyházi harangozó egyházi alkalmazott volt. Az őrka
nonok vagy -- amennyiben távozását ő idézte elő -- a succentor 
választotta ki személyét. Megdorgálásával csínján kellett bán
ni, nehogy otthagyja állását. Alapvető feladatát, hogy mikor, 
hányszor és milyen haranggal harangozzon, általánosan ismert 
egyházi előírások, a helyi tradíció és olykor írásban rögzí
tett szabályzat látta el. A harangozás mellett ő takarította 
a templomot és ő vitte a divinum officium igényelte könyveket 
a sekrestyéből a kórusra és vissza. Munkájáért az egyházi be
vételekből részesült, s az egyházi tized alól mentesült. Talán 
már ilyen fogadott alkalmazott volt az esztergomi harangozó, 
aki a XII. század végén házat birtokolt a káptalani városrész
ben. Az új típusú harangozó a XIV. században már a kisebb egy
házakban is megjelent. Nyitra megyében az elefánti plébánia- 
templom harangozója az 1322. évi szabályzat szerint a temeté
si harangozásért meghatározott pénzösszeget kapott a hívektől. 
A szolgarendű harangozókból a XIII--XIV. század folyamán egy
házi jobbágyok lettek, egykori szakrális feladatukat pedig 
egyházi alkalmazottak vették át, akiket ugyanúgy harangozónak 
nevezték, mint elődeiket. Kivételes lehetett, hogy a közönsé
ges jobbágyi feladatok ellátása mellett a szakrális rendelte
tés is megmaradt. A győri őrkanonok balonyi harangozóinak job
bágy leszármazottai csak a XVIII. századi úrbérrendezés alkal
mával váltották meg Árpád-kori sajátos kötelezettségüket a szé
kesegyház sekrestyésének fizetett pénzzel.

Az a folyamat, amelynek során a szolgarendű harangozóból 
jobbágy lett és szakrális feladatát egyházi alkalmazott vette 
át, a nagyobb egyházi intézményekben a XIII. században, legké
sőbb a XIII-XIV. század fordulóján lényegében végbement, a 
kisebbekben valamivel később zajlott le. Nem kétséges, hogy a 
Harangozó nevű települések a szolgarendű harangozok tömegesebb 
előfordulásának idején keletkeztek., Ez a korszak elemzésünk 
szerint a XI. század vége és a tatárjárás közti másfél évszá
zad lehetett. Ezen időszakban volt igazán realitása annak, 
hogy a sorstársaiktól megkülönböztető, szakrális szolgálatot 
teljesítő harangozóktól lakóhelyüket elnevezzék. A három Ha
rangozó nevű település a három egyházi intézmény közelében ek
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kor kaphatta nevét. Nem volt véletlen, hogy a sajátos helynevek 
azonos topográfiai helyzetben keletkeztek. A papság a pécsi és 
az egri székesegyház, illetve a madocsai monostor közelében élő 
harangozok szakrális közreműködésére huzamosabb igényt tartott, 
s valószínű, hogy később kapott harangozóit vagy inkább azok 
egy részét ugyanitt telepítette le. Az általában nem tömegével, 
hanem egyesével, kettesével és gyakorta föld nélkül adományo
zott harangozok így névadást motiváló, jelentősebb telepet al
kothattak .

Az elmondottak alapján az Eger melletti Harangozó nevű tele
pülés esetében sem történhetett a névadás a XIV. század elején, 
s az sem valószínű, hogy a falu a tatárjárás és a XIII. század 
vége között kapta sajátos nevét. A tatárjárás kétségtelen pusz
tításai az Egér-patak völgyében lehetőséget teremtettek a tele
pítésre, de harangozok új telepének létrehozása ekkor már idő
szerűtlen volt. A veszteségek ellenére a régi település élt to
vább, nevét a tatárjárás rémségei nem törölhették ki az emléke
zetből, sőt kapcsolata a mindenkori őrkanonökkal a tartós fenn
maradást biztosította. A jelzett társadalmi folyamat itt is 
végbement, a tatárjárás jelentős pusztításai miatt talán még 
gyorsabban és egyszerűbben, mint másutt. A XIV. század dereká
tól a források nem az itteni harangozókat, hanem a harangozói 
hospeseket emlegetik, akik nyilván nem látták el egykori elő
deik szerepkörét. Bizonyára ezzel a változással függgött ösz- 
sze, hogy a káptalan a harangozás biztosítására a falu tizedét 
a mindenkori őrkanonoknak adta. Végeredményképpen a két Haran
gozó nevű település Eger, illetve Pécs mellett szakrális ren
deltetésű lakóiról valamikor a XI. század vége és a tatárjárás 
között, a Tolna megyei harmadik helynév pedig a XII. század 
dereka és a tatárjárás között kapta nevét.

Az előadás, jegyzetelt formában, másutt fog megjelenni.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MESTERHÂZY KÁROLY

Késő Árpád-kori földházfak és a többosztatű falusi ház kialaku
lásának kérdése

A II. világháború után a magyar régészet fejlődésének új 
szakasza kezdődött. Méri István személyében szakszerű kutatója 
támadt a magyar falunak. Működése természetesen nemcsak a ma
gyar falu, hanem más korszakok régészetére is kihatott. Vele 
a régészet technikai oldala is óriásit fejlődött. Talán nem 
kell hangsúlyoznom, hogy a korábbi ásatási technika mellett, a- 
mely éppen csak a sírok szakszerű feltárását tudta ellátni, 
mit jelent az, hogy a települések feltárását nem ásónyomonként 
végezzük, hanem házakat, külső és belső kemencéket, tűzhelye
ket, árkokat, vermeket tudunk megkülönböztetni, sőt ezek egy
másra ásott foltjait és gödreit is. E technika és a vele szo
rosan kapcsolódó látásmód tette lehetővé, hogy ma arról beszél
jünk, milyen volt a késő Árpád-kori ház, meddig volt használat
ban a földbe mélyített gödörház, mikor és hogyan alakult ki a 
többosztatű ház. Látszólag, mivel e korszak emlékeit csak a ré
gészet tudja feltárni, a probléma régészetinek látszik, s meg- 
oldásátis csak a régészeti feltárások útján érhetjük el. Ennek 
ellenére újabban néprajzos kutatók fogtak hozzá, hogy a régésze
ti feltárásokat maguk elemzették, s feleletet kapjanak a fogós 
kérdésre, mikor és hogyan alakult ki a többosztató ház. Talán a 
régészek lassúságát tovább nézni nem tudván, előbb Dám László, 
majd Balassa M. Iván, legújabban pedig Barabás Jenő tett kí
sérletet a megválaszolásra /1/. Dám Lászlót Balassa M. Iván, 
őt pedig Barabás Jenő állásfoglalása bírálja el. Barabás sze
rint a félig földbe süllyesztett egyosztatú házból nem alakulha
tott ki a többosztatű ház, amelyet viszont Balassa tartott a 
fejlődés kiinduló pontjának. Pedig mindketten ugyanazt a régé
szeti anyagot használták fel, sőt többnyire mindketten Kova- 
lovszki Julia tanácsaira támaszkodva.

Ezek után felmerül a kérdés: miért engedték át a kérdés meg
válaszolását a régészek a néprajzosoknak? Miért nem maguk kí
sérelték meg a válaszadást, ha a néprajzosok maguk is a régé
szettől vártak a feleletet? A válasz egyszerű: az óvatosság mi
att, mert éppen abból az időszakból, amelyben a többosztatű 
ház megjelenése -szórványosan megfigyelhető, alig van ásatásunk. 
Kovalovgzki Júlia és Méri István ásatásai zömmé' a kora Ár
pád-kori településeken folytak, ahol eleve rémé /télén jelen 
kérdésünkre választ kapni: pl: Visegrádon, ahol .5 korai, X--
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XI. századi ház van, Dobozon, ahol szintén korai települé-srész- 
leteket tárt fel Kovalovszki J. Hasonlóképpen a korai,ta tár já
rás előtti a tiszalöki telep is, ráadásul közületien is. Csupán 
Orosháza határában sikerült olyan településrészt megfigyelni, 
amely segít e kérdés megvilágításában. Megoldást azonban ez sem 
adott. Sőt, a Kárpát-medencében ma nincs egyetlen olyan feltá
rás, amely önmagában feleletet adhatna kérdésünkre.- Olyan moza
ikokból kell összeraknunk a feltehetően helyes választ, amelyek 
az Árpád-kori Magyarország egész területén elszórva jelentkez
nek. Ez a válasz azonos a Barabás Jenő által kimondott vélemény
nyel: a félig földbe ásott egyosztatú gödörházakból nem lehet 
levezetni a középkori két- vagv többosztatú házat. Számunkra a- 
zonban több adat áll rendelkezésre, mint Barabás Jenőnek, aki 
ilyeneket nem is említett kézirata lezárásakor. Mósrészt, szin
te áttekinthetetlen, hogy mikor milyen telepásatás folyik az 
ország területén vagy határainkoi túl, amelyeket ismernünk kel
lene. Ha most a korántsem teljes, és válogacott anyag eredmé
nyeit akarjuk értékelni, akkor meg keli mondanunk, tvgy csupán 
a fő kérdésre válaszoltunk. Eredményünk azonban nemcsak tartcl- 
mában, de minőségében is korlátozott: mindig egy-egy zárt terü
leten belül kellene a fejlődést végigkísérni, hogy pontos és 
továbblépésre\ használhatóbb adatokat nyerjünk. Ma ettől még 
messze állunk.

1976-ban kezdjük meg a Veresegyház-iv ácsi Árpád-kori falu ása
tását. A tatárjáráskori templom alatt és környezetében ekkor 
hat házat sikerült feltárnunk, valamennyit a X--XII. századból.
A házak átlagosan 60-70 cm-re voltak a homokos talajba beásva, 
tetőzetüket két ágasfa tartotta. A zömmel négyzetes házaknak 
mindig a keleti sarkában volt a kőből rakott vagy kőből agyag
gal épített kemence, melynek tűztere mindig kicsi volt: nem ha
ladta meg a 40 x 60 cm-t. A felszíni nyomok alapján látható 
volt, hogy a kb. 600 m hosszú ás 100 m széles sávban húzódó fa
lu, amely két patak összefolyásánál települt, az összefolyás 
felé fiatalodik /2/. 1984-ben a legfiatalabbnak ígérkező terü
leten folytattuk a feltárást, és itt a XIII. század második fe
léből való házakat találtunk. Méreteik valamivel nagyobbak vol
tak az előzőnél. Jelentékenyen megnőtt a most már kizárólag a- 
gyagból vagy agyagból és téglából épített kemencék tűztere: el
érte a 80 x 100 cm-t is. Néha változott a kemence helye is, 
a négyzetes alap téglalappá változott. Legjellemzőbb az összes 
közül a 11. ház volt. A felszínen sok patics jelezte a helyét, 
ezért a felszíni nyomok alapján előbb őskori objektumot sejtet
tünk ott. A feltáráskor kiderült, hogy felmenő paticsfalu házat 
találtunk. Padlója átlagosan 60 cm-re volta mai felszín alatt.
A kemence melletti rövidebb oldalon volt a lejtős bejárat. A 
3,6 x 3,2 méteres alapterületű ház belseje osztatlan volt. Kel
tezését a kemence alapjába betapasztott cserepek biztosították 
a XIII. század második felére /3/. Veresegyházon tehát a föld 
felszínére épült házak még a XIII. század végén sem figyelhetők 
meg. A legkésőbbi feltárt ház is csak félig földbe ásott. Való
színűleg, csak a XIII. század végétől tűnnek itt fel a felszíni 
és többosztatú házak, amikor máshol már felszíni házak utcá
iról tudunk.
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Hasonló, paticsfalú és még osztatlan belső terű házakról van
nak elszórt adatok. Kiskunhalas-Zöldhalmon Biczó Piroska tárt 
fel egy 5,4-5,1 x 3,7-4,1 m-es házat. Kora a XlI-XIfl. század. 
Ez is földbe mélyített, de a’ talajmunkák miatt a ház padlójának a 
felszíntől mért mélysége nem volt megállapítható /4/. Tapasz
tott sövényfalu épületet talált Alojz HabovStiak Bagotán, Ó- 
gyalla mellett /Hurbanovo-Bohata/. A félig földbe mélyített, 
5,.3 x 4,2 m-es méretű ház 44. sz. épület falait a gödör belső 
szegélyén levert karókból alakították ki. Ajtaja a déli sarok 
mellett nyílt a nyugati oldalon. A XII-XIII. századra kelte
zett épületben nem volt; sem kemence, sem tűzhely* nyoma. E- 
zért és a lejtős, bár keskeny lejáró alapján istállóra gondolt 
/5/. További paticsfalú épületekről számol be Miklós Zsuzsa 
Váchartyán-Várhegyen végzett ásatásával kapcsolatban /6/. Itt 
egy 9 x 9  -es és egy 4 x 4  m-es alapterületű épület került elő, 
melynek pontos alaprajzát azonban nem sikerült megállapítania. 
E két épület viszont nem egyszerű parasztház, hanem sánccal kö
rülvett földesúri épület, Miklós Zsuzsa szerint curia lehetett.

Úgy tűnik, részben ezen a ponton kell keresni a többosztatú 
ház kialakulását, mart még a legnagyobb méretű gödörházak ese
tében sem lehet belső osztást megfigyelni, vagy pedig ezek oly 
jelentéktelen kísérletnek számítanak, amelyek éppen nem egy fo
lyamat kezdetét jelzik, hanem inkább annak hatásaiként értel
mezhetők: azaz a már létező felmenő falu felszíni házak mintá
jára szórványosan előforduló jelenségek lehetnek.

Az Árpád-kori nagyméretű gödörházak osztatlanok, pl. a sá- 
lyi 3. ház 3,5 x 3,8 m-es /7/, ugyanitt a 13. ház 4 x 3,4 m-es 
alapterületű. Ez utóbbi falai 80 cm magasan álltak, miközben 
padlószintje a jelenlegi felszín alatt 140 cm-re volt. Tatabá
nyán a Dózsa-kertben 6 x 4  m-es házat találtak /8/, Bashalmon 
pedig a 2. ház /talán műhely, mert nem volt benne kemence/ u- 
gyanilyen méretű, minden osztás nélkül /9/. Majson egy ház 4,3 
x 4,1 m alapterületű ház volt /10/, Tiszafüreden pedig 4,7 x
3,5 m /11/. A térosztás egyszerű formája csupán az egyik kar- 
doskút-hatablaki házon látható, ahol a bejárattól jobbra a ke
mence előtti tér van egy rövid fonott fallal lelválasztva a ház 
belsejétől. E ház kora a XII. század első negyede /12/.

A felmenő falú, osztatalan belsőre láttunk már példát Vác- 
hartyánról. Hasonló méretű /4,5 x 4,5 m/ kőalapú, faépületről 
hallunk Szepeskörtvélyesről /SpiSsky HruSov-Miloj/. Ez is föl
desúri curia lehetett. Keltezése a XIV. század /13/. Osztat
lan belső terű, kőalapú, és fa felmenő falú 540 x 550 cm-es 
épületet tártak fel Pozsonyban a Kapitulska utca 18-ban /16/ 
18.obj./. Ez alatt egy cölöpszerkezetű, fonott falú, kis ke
mencével rendelkező házat találtak /20/81.obj./ A korábbi ház 
a XIII. század második feléből, a későbbi a XIII. század 2. fe
lére —  XIV. század elejére keltezhető /14/. Talpgerendás, 
tehát felmenő falú ház maradványairól tudósít Gömöri János Ól
modról. A környezetében előkerült XI--XII. századi cserepek 
jelzik korát /15/-. Pozsonyban, a Pállfy-palota alatt találtak 
egy nagyobb kőépületet. 15 x 6,5 m-es alapterületű, sarkain 
kváderekből rakott falazatú, részben a felszín alá süllyesz
tett padlójú földszintje volt, és emeleti részt is meg lehetett
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állapítani. Keltezését két db III. Béla-érem és VI. Lipót /1210- 
1230/ bécsi pfenigje biztosítja a XII--XIII. század fordulójá
ra. Méretei alapján, bár helyzeténél fogva belső beosztása isme
retlen, osztófalakra is lehet következtetni /16/.

Ásatásainkon a földfelszíni épületeknek többnyire csak cölöp
nyomait, a házfalakat jelző cölöp-, ill. lyuksorokat találjuk 
meg. Ilyen, mégy osztatlan belsejű, vagy legalábbis bizonyta
lannak mondható osztású 6,2 x 3,8 m-es épületet talált Bicző 
Piroska Kunfehértón /17/. Hasonló jellegű épületek máshol is 
előfordulnak. Veresegyházon a XIII. századi településrészen 
rendszerbe nem illeszkedő cölöplyukak részletei kerültek elő. 
Ezek későbbinek látszanak a gödörházaknál. Sályban egy osztott 
belsejű cölöpépítményt vágott el egy későbbi földbe mélyített 
pince. A cölöpszerkezetű építmények már korán, a XII. században 
feltűnnek, mint azt Biczd P. ásatása is bizonyította. így a 
térmegosztás példái ezek is lehetnek. Erre sajnos ma még kevés 
támpontunk van, de a közületien ásatási anyagok között további 
adatok is vannak még.

A kétosztatú házak kivétel nélkül fölmenő falúak. Ilyenekről 
tudunk Bálint Alajos ásatása nyomán Esztergom-Szentkirályról, 
ahol agyagalapozást figyelt meg az ásató /18/, vagy Székesfe
hérvárról, ahol Kralovánszky Alán tárt fel egy 7 x 3  m-es ta
pasztott! sövényfalu házat /19/. Tehnán /Dvorianky-Velky Köves/ 
is találtak egy felszíni kétosztatú házat /27. obj./, amelyet 
az ásató a nagymorva idők utánra keltez. A fogaskerékmintás 
cserép, amely a házból került elő, egyértelműen a XI--XII. szá
zadra vall /20/. Sajnos ezekről az épületekéről nem közöltek a- 
laprajzot, méretadat is csak elvétve található róluk. Kétoszta
tú, felmenő falú épületről tudósít Pásztóról Valter Ilona is.
A 20 x 5 m-res épület falai kb. 1,5 m magasan állhatták a pad
lószinttől. Az épületet üveggyártó műhelynek határozta meg Val
ter Ilona, s korát a XII. század első felére tette /21/. Hason
lóképpen műhelynek értelmezi a bátmonostori-pusztafalui épületet 
Biczó P. A 12 x 6 m-es, földbe mélyített gödör falát egymástól 
4Q-60 cm-re keskeny árokba döngölt cölöpök alkották, válaszfa
la talpgerendán nyugodott /22/. Két helyiséges, mereglyés falu
XIII. századi házat találtak Nagytállyán is /23/. A Fülep Fe
renc áltál Pécsett talált tapasztott sövényfalu épületek vi
szont valószínűleg török koriak, így nem tartoznak témánkhoz 
/24/. Székelykeresztúron Benkő Elek tárt fel kétosztatú épüle
tet XII. századi leletekkel. A földbe ásott és a felszín fölé 
emelkedő falak 4,5 x 3,9 m-es belső teret fogtak közre. A déli 
sarokban egy 2 x 12 m-es részt választottak le. A falakat a 
szerző szerint talpgerendákra rakott vályogtéglából készítették, 
miközben a gödör falát deszkával borították /25/. E példák ar
ra engednek következtetni, hogy a kétosztatú ház földfelszíni 
volt, vagy legalábbis mindig volt földfelszín fölé emelkedő fa
la, függetlenül attól, hogy padlója a felszín alatt volt-e. 
Ezideig nem sikerült kétosztatú gödörházat találni. Az egyetlen 
ilyen épület valószínűleg rossz ásatási megfigyeléseknek kö
szönheti létét. A bácskai Mozsor Bostaniéte részén két és há
romosztású földházakat figyelt meg ásatójuk. A szerző szerint a 
kétosztatú ház lépcsős lejárójával szembeni helyiség lenne a 
konyha, tőle jobbra egy föld félfallal elválasztva a szoba. A
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konyha és a szoba között az ajtó két cölöpét is megtalálni vél
te. A szobában levő kemence a konyha felé esik, a választófal 
és a házfal szögletébe. A ház rövidebb oldala közepén, ahol az 
ágasfák helye szokott lenni, egy félkör metszetű "csatorna" lát
ható, amelyet az ásató füstelvezetőnek vél. A 3 helyiségű háznál 
hasonló félfalakat vél választófalnak. A dokumentáció alapján 
világosan 3 egymásra ásott gödörházról van szó /26/. így e két- 
osztatú háznak nemcsak keltezését nehéz megítélni, mint Takács 
Miklós írja, de maguk az építmények is kérdésesek /27/.

Mindezek után úgy vélem, helyesen ítélte meg a kétosztatú 
ház kialakulását Barabás Jenő: nem vezethető le az osztatlan 
belsejű gödörházból. Mint eddig is láttuk, kialakulásuk külön
böző alapokból indul meg. jelentős szerepe volt e folyamatban 
á városi építészetnek is. Sajnos a városi építészet korai emlé
kei is kiadatlanok, zömmel közöletlenek. Szóltunk már a pozso
nyi házakról. Hozzájuk kapcsolódik a Szentendrén, a római kato
likus templom előtti téren feltárt kis ház. 6 x 4  m-es, szabály
talan lapos kövekből épült falai helyenként 110 cm magasan áll
tak, s az egykori szintbe 70-80 cm-re lett padlója lesüllyeszt
ve. E ház a XIII. század elejére keltezhető /28/. Ma már tud
juk, hogy a budai Várhegyen a tatárjárás előtt volt egy olyan 
település, melynek kőből épült felmenő falú házai utcák szerint 
rendeződtek. Erre nemcsak H. Gyürky Katalin ásatásai hoztak bi
zonyítékot, ezt tapasztalta Zolnay László is. H.Gyürky Katalin 
többek között egy legalább két helységből álló épületet talált 
meg /29/, Zolnay László pedig az egykori királyi palota alatti 
rétegekben talált kőépületeket. A mai palota déli nagyudavarán, 
az oroszlános kapu előtt egy kétosztatú kis kőházat talált, mely
nek egyik helyisége alá is volt pincézve /30/. Parádi Nándor ezt 
a települést Zolnayval ellentétben már nem is falusi, hanem vá
rosias településnek tekinti/, hiszen itt faragott ajtó és ablak
keretek kerültek elő, amelyek falusi házakon nem szokásosak, 
ugyanakkor az importker'ímia megléte és mezőgazdasági eszközök 
hiánya is városias településre utal /31/.

Meg kell említenünk egy csak időszakosan Magyarországhoz 
tartozó várost is, a Szávaszentdemeterrel-Sirmiummal szemben 
levő Maívanska Mitrovicát. Utcás települése zömmel egysejtű, 
de felmenő falú kőházakból állt. A leletanyag zömmel XI. száza
di /32/.

A kétosztatú ház kialakulásával kapcsolatban újabban a szlo
vák kutatók is kifejtették véleményüket. Du§an íaploviő a saját 
pavlyáni /Pavlan^-Krigov/ és más kutatók eredményeire támasz
kodva veti el a gödörházból való eredeztetést /33/. Bár végkö
vetkeztetésével egyetértünk, az általa felhasznált adatok nem 
bizonyítják egyértelműen állásfoglalását. Valószínű, hogy a 
Szepességben és Kelet-Szolvákia területén a földesúri kúriák 
voltak a többsejtű ház előfutárai, de a fölesúri építmények nem 
kizárólag, hanem a városi településekkel együtt alakították a 
falusi építészetet.

Kétosztatú ház falusi környzetben való megjelenésének kivá
ló példája a Méri -István által feltárt egyik kardoskúti ház. Ez 
egy 7 x 3,8 m-es felszíni épülethez csatlakozó 3,8 x 3,8 m-es
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melléképületből állt. A két épületrész alapozása eltért egymás
tól: míg a főépület agyagba döngölt téglaréteges alapfalában fa- 
szerkezet cölöpéinek nyoma is megmaradt, a melléképület falait 
csak a cölöplyukak jelezték. Ez az épület is a felszín alá mé- 
lyedt, padlója kb. 60-65 cm-re lehetett az egykori járószint- 
töl. Méri István ezt a XIII. század első felére keltezett házat 
átmenetnek tekintette a gödörházak és a föld felszínére épült 
házak között /34/.

Mindezeket figyelembe véve, a kétosztatú lakóház kialakulá
sát olyan folyamatnak tekintem, melynek kezdetei a felszíni 
cölöpvázas szerkezetű építményekhez, a városi házépítészethez 
és a földesúri curiákhoz kapcsolódva, talán még a XII. század 
elé nyúlnak vissza. A kétosztatú lakóépületek azonban csak a 
XIII. században lesznek gyakoribbá, s csak a XIV. században 
szorítják ki a gödörházakat. E váltást jól lehet követni egy 
morvaországi településen, Bysterecben. A telepített falu csu
pán két évszázadot ért meg, de e rövid idő alatt zajlott le a 
nagy változás a falusi építészetben. A falu első lakói két föld
házban laktak, melyekhez további tároló gödrök kapcsolódtak. E- 
zek az épületek azonban csak átmenetiek voltak, mert ezután rö
viddel kizárólag felszíni épületeket készítettek, részben kő
lábazatra fából, részben cölöpvázra paticsfallai. A kamrák e- 
leinte különálló épületek voltak, majd a házakat mellékhelyi
ségekekkel bővítették. A XIII. század első felétől a XIV--XV. 
század fordulójáig használt településen egyidejűleg jelenik meg 
a háromosztatú ház is /35/. A fejlődés rugói nyilván ott és 
nálunk is gazdaságiak. A háromosztatú lakóház hazai kialakulá
sára talán Sarvalyon sikerült adatokat nyerni /36/, bár ez 
sem az egyetlen lehetőség. A fejlődés folyamatát a további si
keres ásatások és az ásatási eredmények mielőbbi közzététele tehe
ti világosabbá.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SZOVÁK KORNÉL

Rátót nembeli Rolánd nádor kúriája

A kormányzattörténetnek régi felismerése az, hogy a XIII. 
század elejére a királyi kúria bírósági funkciói megoszlanak. A 
király ad hoc jellegű helyettesítéséből ekkorra kifejlődik a ná
dor önálló joghatósága, és a nádortól a királyi udvar teendőit át
vevő udvarbíró, későbbi nevén az országbíró, szintén önálló bírói 
fórummá válik. A praesentia regia-t ekkortól az alországbíré látja 
el /1/. A nádor önálló joghatósága alapján kiválik a királyi kúri
ából és "vidéken" folytat bírói működést /2/. Az Aranybulla 
szerint az országnak minden rendű és rangú lakosa fölött ítél
kezhet, joghatósága csak a nemeseknek fő- és jószágvesztésre í- 
télt pereiben van megszorítva, amennyiben ilyen perben csak a 
király tudtával hozhat végleges ítéletet /3/. Rendes bírói mű
ködése mellett helyettesíthette királyát a fehérvári törvényna
pon /4/, a század végétől pedig megyei generalis congregatio- 
kat tartott /5/, valamint gyakran járt el különös királyi meg
bízás alapján /6/. Az Aranybulla szavai szerint in curia sua 
egy helyettes bírót tarthatott /7/. Hajnik I. állapította meg, 
hogy a XIV. század elején két alnádora volt, az egyik Budán szé
kelt, a másik pedig a nádor saját birtokán -- a Drugeth nádorok 
esetében Vizsolyon -- keltezte okleveleit. Mindebből arra szo
kás következtetni, hogy a XIII. században a nádor saját birto
kán bíráskodott és két alnádort tartott /8/.

Megfontolandó azonban, hogy az Aranybulla elvi követelménye
itől mégiscsak bizonyos fejlődési folyamat vezetett a XIV. szá
zad eleji állapotokhoz, s ennek jelentős, sőt meghatározó állo
mása volt az 1270-es évekkel elejét vevő anarchikus időszak /9/. 
Az a fajta hivatali önállóság, melyet az 1300-as évek elején 
tapasztalunk, az oligarcha-nádorok hatalmi koncentrációjának e- 
gyenes következménye /10/. A korábbi viszonyok tekintetében 
csak a XIII.. századi forrásanyag adhat -- ha nem is minden te
kintetben kielégítő -- választ.

A kérdés tehát, hogy hol tartotta a nádor a XIII. században 
kúriáját. Két kritérium alapján kívánunk erre feleletet adni;
1) a nádor bírósági praesentia-ja és
2) az oklevelei-t kiállító írószerv holléte alapján. A választ 
tehát a következő szempontok vizsgálatától várba, uk: a) a- 
mennyiblen lehetséges: az alnádorok működési helyének megálla- 
pításátlól, b) a nádori oklevelekbe foglalt ügyek területi ille-
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tőségéből, és c) a nádori oklevelek kelethelyeinek vizsgálatá
ból /11/.

a) Az Aranybulla idézett rendelkezése értelmében tehát a ná
dor egy alnádort tarthat, ti. a saját kúriájában. Személyével 
és működésével először a Váradi Regisztrum esetei közt találko
zunk, amikor is önállóan hoz ítéletet /12/. Az 1228-ban emlí
tett Bensáról, aki Mojs nádor birtokügyében járt el a fehérvá
ri káptalan előtt curialis comes-ként, nem tudhatjuk bizonyosan, 
hogy hivatali, vagy magántisztviselője volt-e a nádornak (a- 
mennyire ez egyáltalán megkülönböztethető e korban) /13/. Kö
bölkúti Péter alnádor mindkét ítéletlevele Apód fia Dénes ná
dor átiratában maradt ránk. Dénes nádor elmondja, hogy alnádo- 
ra személyesen vitte hozzá oklevelét átiratni, s annak tartal
mát élőszóval is megerősítette. Ebből talán következtethetünk 
arra, hogy Péter alnádor hivatali főnöke környzetében működött 
/14/. 1235-ben Endri alnádor bírótársakkal hozott párbají
téletét pecsétjének rányomásával Andreas comes erősítette meg, 
aki ezek szerint rövid ideig talán nádor volt /15/. 1235-től
szerepel az oklevelekben Bogátradván nembeli Albert, Tomaj nem
beli Dénes albírája, akire 1239-ben a király bízott egy peres 
ügyet. Az utóbbi tény nem föltétien bizonyít amellett,hogy Al
bert nem a nádor kúriájának embere volt, hisz Dénes nádor ekko
riban gyakran megfordult az udvarban /16/. 1244-ből van először 
adat arra, hogy esetleg Pesten is tartott bírói széket egy al
nádor, effelől azonban csak 1272-ben bizonyosodhatunk meg /17/. 
Közben, 1264-ben Péc nembeli Dénes nádor alnádora, Gothardus 
Hatvanban székel. Bár nincs adat arra, hogy Hatvanban vagy kör
nyékén Dénes nádor nemezetsége birtokos lett volna, ezt mással 
nehezen magyarázhatnánk /18/. 1267-ben a Baranya vármegyei Pé-
terdet a pécsváradi konvent előtt Lőrinc nádor albírája, Pósa 
fia Bodor megvásárolta a szekszárdi apáttól. Pósa bizonnyal a 
nádor környezetéhez tartozott /19/. 1277-ben IV. László Gergely 
alnádortól visszavett egy földet, melyet a szigeti apácáknak e- 
rősített azután meg. Az alnádor a földet bírói illetékként bír
ta, s tudjuk róla, hogy 1279-ben Budánrezideált /20/. 1288-ban 
Tamás alnádor,aki Budán székelt, nemes ülnökökkel hozott íté
letet Kopien föld ügyében /21/.Ev nélkül kelt oklevél tudósít 
Dános nádori albíró működéséről, aki szintén Budán tartotta 
bírói székét /22/. Pósa alnádorről, szintén nem egyértelmű, 
hogy hol működött, egy Pápán kelt nádori datum pro memoria 
említi /23/. Péter alnádor datum pro memoria-ja Pesten kelt, 
ő valószínűleg itt ítélkezett /24/.

Az elmondottakat összefoglalva: bizonyos, hogy kezdettől 
fogva (az 1220-as évektől) volt a nádornak albírája, aki több
nyire a nádor környezetében járt el,, a század második felében 
talán birtokán székelt. Ezzel párhuzamosan, de csak a század 
második felében megjelenik egy hol Pesten, hol pedig Budán 
rezideáló alnádor. Csak a XIII. század második felében ad eli
gazítást az alnádor működése abban a tekintetben, hogy a ná
dor hol tartotta kúriáját: 1264-ben talán ;Hatvanban,1267 kö
rül pedig a somogyi ispáni székhelyen. A század végéről köz
ismert Divék nembeli Barleus alnádor esete, akit III. András 
Csák nembeli Máté nádor ellenére nevezett ki a budai alnádorrá.
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Ekkorra az alriádori hivatal már a király és a bárók meg nem szű
nő küzdelmének tényezője lett /25/.

b) Talán többet mond, ha az esetek területi gyakoriságát 
vizsgáljuk. A század első feléből a legtöbb nádori oklevelet a 
pannonhalmi levéltár tartotta fönn. Ennek oka, hogy egészen ko
rai időtől fogva az apátság népei felett királyi kiváltság ér
telmében csak a király, vagy nádora, vagy az apát által válasz
tott bíró tarthatott bírói széket. Emellett valószínűleg az a- 
pát bizonyos esetekben nem kímélte az anyagiakat, hogy a monos
tor védőszentjéhez méltó, tekintélyes ítélethez jusson /26/. 
Egy-egy nádor működése általában jól körülhatárolható területen 
hagyott nyomot, ez pedig az udvari méltóság mellett viselt me- 
gyésipáni tiszt székhelyéhez köthető, igen gyakran az ország 
nyugati megyéihez vagy Somogyhoz. Valószínűleg a nádor kérése 
is latba esett atekintetben, hogy hol kapott ilyen tisztet, s 
így ez nem egyszer eshet egybe a családi birtokterülettel. Ami 
ennek ellenére mégis a nyugati megyéket tette vonzóbbá, az a 
kérdéses megyék ispáni haszonvételeinek gazdagsága /27/.

c) Szerencsés helyzetben lennénk, ha -- miként Szerafin fia 
András országbíró 1240-ben -- a nádorok is kitennék a kelethe
lyek mellék okleveleikben, hogy "in predio nostro" keltek /28/. 
Ezzel szemben a nádori oklevelek még a kelethelyek megadásával 
sem kényeztettek el bennünket. Ennek oka az, hogy a különböző 
nádorok írószervei a királyi kancellária nyújtotta mintákból 
más és más szempontot vettek át, tartottak fontosnak: formula 
devotionis-t, datum per manus-t, vagy éppenséggel a pontos na
pi és helyi keletet /29/. 1248 előtt két, helyi kelettel ellá
tott oklevelet ismerünk: 1236-ban Budán, 1239-ben Győrben kel
tezett Tomaj nembeli Dénes nádor /30/. Ezeken kívül az okle
velek csak elvétve jegyzik meg, hogy hol kelt az ítélet: Szák 
nembeli Bare fia Miklós nádor 1226-ban arról beszél, hogy "Szent 
Demeter napján bizonyított az apát (ti. a pannonhalmi), midőn 
Győrben voltunk a királlyal." /31/. 1232-ben Dénes nádor el
halasztott egy pert addig, "míg a királynak látására megyünk",
s akkor hozta meg ítéletét, "mikor a király báróival Esztergom
ban volt" /32/. Hogy ekkoriban mit jelenthetett a nádor ítélő
széke elé állani, arról érzékletesen képet fest Tomaj nembeli 
Dénes nádor 1236. évi, hosszú itinerariuma: miután az ügyet 
felvette, az első határnapot június közepére tűzte ki, amikor- 
is csak az egyik fél jelent meg előtte a Heves megyei Poroszlón, 
s az újabb határnapot kapott a nádortól július közepére, ekkor 
Esztergomban találta a nádort. Ellenfele most is csak megbí
zottat küldött, így ismét határnapot kaptak augusztus végére, 
mikor (a valószínűleg somogyi) Gálosfára kellett menniük, s itt 
szeptember 8-ra újfent terminust tűzött ki a nádor. Végül szep
tember 8-án, egy meg sem határozott helyen végső határnapnak 
szeptember végét jelölte ki a nádor, mikor a Duna-melléki Cse
le házában találták meg őt. Hozzá kell tennünk, hogy a peres 
felek zalaiak voltak /33/.

1248-tól 1260-ig viselte első ízben nádori hivatalát az a 
Rátót nembeli Rolánd, akinek működése -- Kommer M. megállapí
tása szerint -- fordulópontot jelent a nádori oklevéladás tör
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ténetében. Az ő kancelláriája az oklevél célját nem szolgáló 
részeket (pl. arengát, formula devotionis-t, hosszas corrobo- 
ratio-t vagy méltóságsort stb.) következetesen s talán tudato
san elhagyja, ugyanakkor a dispositio kitér a legapróbb rész
letekre is, és megjelenik a pontos, napi és helyi kelet az ok
leveleken. Az őt követő nádorok között egyet sem találunk, a- 
kinek oklevél adásában ilyen következetességet tapasztalnánk. 
Vizsgálatunk szempontjainak Rolánd nádor azért is nagyon meg
felel, mert az arisztokrácia azon rétegéhez tartozik, mely bá
rói rangját IV. Bélának köszönheti /34/. Nemzetsége a XII. 
században, valamenyik királyné környezetében érkezett Magyar- 
országra, valószínűleg német területről /35/. Veszprém, a ki
rálynéi központ közelében kaptak birtokot, s Mátyás érsek ala
pítása révén itt épült nemzetségi egyházuk. Egyetlen ismert 
osztálylevelük 1283-ból van keltezve, sajnos 1324 körüli ha
misítvány. 1278-ban még bizonnyal közösen birtokoltak Rátóton, 
erről mindennél többet mond az a tény, hogy itt keltezte okle
velét egy másik családtag, Gyula országbíró, Rolánd feleségének 
hitbére ügyében. Rolánd 1248-60 közt nem bizonyult jelentős 
birtokszerzőnek, szerzett birtokai a Délvidéken feküsznek és 
báni méltósága idejéhez (1260-1267) köthetők /36/ Elvárhatnánk 
tehát, hogy Rolánd, a nagyhatalmú nádor családi birtokán, Rátó
ton tartja udvarát, kancelláriája itt keltezi okleveleit, innét 
küldi poroszlóit a felek megidézésére. Rolánd nádor azonban nem 
mindenben felel meg várakozásainknak.

Ö az első nádor, aki ilyen hosszú időn, 12 éven keresztül 
viseli méltóságát. Ezt két dolog magyarázhatja: vagy a király 
különös bizalma, vagy az a nem szokványos helyzet, amelybe az 
ország a tatárdúlás után jutott. Ebben az időszakban csak 1260- 
ban következett be szinte minden méltóságot érintő kormányzati 
váltás. A hosszú hivatali idő következtében minden korábbit fe
lülmúl fennmaradt oklevelinek száma, utódai nem hagytak maguk 
után több oklevelet a XIII. századból. A Rolánd által intézett 
ügyek 44 esetéből 28-ban maradt fenn teljes szövegű oklevél, 21 
darab eredeti formában. A 28-ból 25 oklevél tartalmaz kelethe
lyet. A tárgyalt ügyek túlnyomó többsége a Dunántúlhoz köthető, 
mindössze kétszer gondolhatunk a Dunától keletre eső vidékre. 
A nádor 25 oklevele közül 15-öt Pozsonyban kelteztet, abban a 
várban, melynek ispáni tisztét is ellátta első nádorsága ide
jén, 2-szer a csallóközi Oltván, 2-szer Vasváron, egy-egy al
kalommal Vaskán, Muraszombatban, Trencsénben, Győrben, Móric- 
hidán és Reged.evárnál kelnek oklevelei. Feltételezzük, hogy Ro
lánd nádori kúriáját 1248-1260 közt Pozsonyban tartotta. Az e- 
gyetlen, a hamis osztálylevél szerint aRolándfinak kezére szállt 
Rátót-birtok Pozsony vármegyében Selpe, mely a megye túlvégén 
terült el, messze volt Pozsonytól /37/.

A többi kelethelyet a következőkkel magyarázhatjuk. Vaskán 
1255-ben, márciusban kelt az oklevél, amikor a király is ott 
keltezett /38/. Vasváron a várföldek rendezése ügyében járt el 
Rolánd, a vonatkozó oklevelek egymás utáni napon keltek. Tren
csénben ugyanígy. Győrből káptalani embert küldött poroszló
jához Osl bán özvegye ügyében. Muraszombat az 1254. április 3-i
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budai egyezséggel Magyarországhoz került stájerországi beren
dezkedéssel kapcsolatos, s igen valószínű, hogy Regedevár alatt 
Rolánd kancelláriájában kelt egy datum pro memória is /39/. Olt- 
vát nem kell magyarázni, hisz a Csallóközben fekszik. Mórichi- 
dán személyes ügyben járt a nádor, midőn a felek felkeresték ü- 
gyükkel, ti. sógora, Pok nembeli Móric mester Rába melletti há
zánál kelt az oklevél. A nádor azok ügyében járt el tehát, akik 
könnyen meg tudták közelíteni, nem kellett nagy költségeket az 
utazásra fordítaniuk.

A pozsonyi kúriát több ok is magyarázza. Rolánd még a negy
venes években Harcias Frigyes ellen védte Sopron és Pozsony vá
rát /40/. Királyaink -- IV. Béla különösképpen -- nagy gondot 
fordítottak mindig arra, hogy a határvárak biztonságát bizto
sítsák /41/. A pozsonyi várföldek revíziója is idekötötte a ná
dort. Bizonnyal közrejátszottak azonban gazdasági tényezők is: 
az amúgy is nagy jövedelmű megyében feküdtek a nádor méltósá
gához között földek, melyekről 1222-ben és 1264-ben van ada
tunk /42/. Valószínűleg Pozsonyban rótták le járandóságaikat a 
nádor különös fennhatósága alá rendelt népek: pl. az árpási be
senyők /43/. S a Csallóközben találjuk a nádor egykori udvari 
funkciójára emlékeztető udvarnokoknak az ezen a vidéken különö
sen sűrűn elhelyezkedő településeit /44/. Az sem lehet elhanya
golható szempont, hogoy Pozsony mégiscsak közel volt Rátóthoz, 
és innét a nemzetség ügyeit is figyelemmel kísérhette Rolánd 
/43/. Személyes motívumként értékelhetjük a IV. Béla iránt való 
hűséget, mely abban is megnyilatkozik, hogy nádora vagy annak 
emberei felismerték IV. Bélának a hivatali írásbeliség érdeké
ben tett lépéseit, s a területi kormányzatban a maguk részé
ről támogatták azt. Jelentős, hogy ebben az időszakban valószí
nűleg az év nagyobb részében a nádort el lehetett érni -- ha 
másként nem, beosztottjai útján -- Pozsonyban, egy állandó he
lyen.

Rolánd nádor kúriája kapcsán még egy tényezőről kell megem
lékeznünk, a nádor kápolnájáról. Gyakran folyamodott a XIII. 
században a nádor istenítélethez: eskühöz vagy párbajhoz. A két 
forma közül az eskü igényelte az egyházi részvételt is, általá
ban egy közeli káptalannál vagy konventnél szokták megítélni az 
esetek nagy többségében. A publikált forrásanyagban a nádor káp
lánjaival és a nádor kápolnájával először a XIV. század közepe 
táján találkozunk. Valószínű, hogy a nádori kápolna személyze
te látta el a nádor bíráskodásával kapcsolatos írásbeli teendő
ket is. A nádor nótáriusai és protonotariusa, esetleg kancellár
ja a XIII. században is egyházi személyek voltak /46/. S amint 
a következőkből kiderül, ha volt ilyen, az istenítéletek esetei
ben is a kápolna volt az illetékes.

1253. december 20-án kelt az a bizonyságlevél, mely elmond
ja, hogy Rolánd nádorhoz fellebbezett egy úriszéki ítélet /47/ 
sértettje Úvári Konrád ispán ellen. Konrád az ítéletet gyilkos
sági ügyben hozta, s az őt illető bírói illeték fejében csonkí
totta meg jobbágya kezét. Miután a fellebbező Bytka igazát bi
zonyítani nem tudta , a nádor a perelt félnek ítélte meg az es
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küt, vele azonos társadalmi állású két tanúval egyetemben, még
pedig "in capella nostra", vagyis a kápolnájában. Az esküre kö- 
telzettek az esküt az előírt helyen letették, a nádor pedig er
ről bizonyságlevelet állított ki /48/. Kérdés, hol volt ez a 
kápolna, hisz egyik fő szempontunk, hogy az írásbeliséget el
látó clericusok tartózkodási helyét meghatározzuk. Természete
sen először itt is a nemzetségi egyházra, a rátóti premontrei 
monostorra gondolnánk.

Ezzel szemben, ha a kiállítás körülményeit megvizsgáljuk, a 
következő eredményre jutunk. Az oklevél Szent Miklós ünnepének 
tizenötödnapján kelt Pozsonyban. A bizonyságlevél kiállítása a 
per utolsó aktusa volt, amely valószínűleg azonnal követte a 
tisztítóesküvel való bizonyítást. Ha az esküt nem Pozsonyban 
tették le az erre kötelezettek, a bizonyságlevélnek hivatkoznia 
kellene 'valameny hiteleshely oklevelére vagy testimoniumára, de 
legalábbis egy poroszlónak a szóbeli vallomására /49/. Mivel i- 
lyesmiről az oklevélben nem olvashatunk, nagy valószínűséggel a 
kérdéses kápolnának a pozsonyi várkápolnát tekinthetjük /50/. 
Ez szintén amellett bizonyít, hogy a nádori kúria ebben az idő
szakban Pozsonyban keresendő.

1260-ban Rolándot méltóságában és ispáni tisztében Kőszegi 
Henrik követte, mivel "Rolánd nádor más méltóságra emelkedett". 
Ö a fennmaradt négy oklevele közül kettőt keltezett, az egyiket 
a Csallóközben, a másikat pedig Pozsonyban egy olyan ügyben, 
melyben Rolánd nádor már ítéletet hozott, de méltóság változása 
miatt már nem adhatott ki oklevelet a párbaj eredményéről /51/. 
Másik két oklevele a győri káptalan és a csallóközi udvarnokok 
ügyében kelt. Ezután István ifjabb király nádora természetesen 
ura környezetében keltezett. Lőrinc nádor általában nem tette 
ki a kelethelyet, három eset kivételével, mikor Fehérváron és 
Kajáron keltek oklevelei. Kőszegi János nádor már családi bir
tokain vagy azok közelében, pl. Sárváron keltezi okleveleit. 
Ez a gyakorlat a század végére annyira rendszeressé vált, hogy 
pl. az összes Göncön kelt datum pro memoria-t Aba Amádé nádor
tól származtathatjuk, a Komáromban, Zsibón s a többi Csák- 
birtokokon keltezetteket Mátétól vagy Pétertől. Ez alól az if
jabb Rátót Rolánd, az unokaöccs sem kivétel: okleveleit szer
zett birtokai környékén keltezi /52/.

Összefoglalva az elmondottakat: a XIII. század elején a ná
dor valóban kivált a királyi kúriából, és a területen vette fel 
a pereket. A nádor mozgását több tényező, pl. a királyi udvar 
tartózkodása, saját birtokai, delegáció stb. határozták meg. A 
tatárdúlás után egy időre a nádori praesentia az ispáni székhe
lyen állapodott meg. A XIV. század elejére jellemző állapotok 
az 1270-es évekkel következtek be, midőn a nádorok már nem csak 
a pereket, intézték saját birtokaikon, de adott esetben a gene
rális congregatio-t- is oda hívták össze, s hatalmuk megnöveked
vén, még a királynak is ellenére tehettek saját territóriumukon 
/53/.
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Jegyzetek
/1/ Kumorovitz L.B.: A királyi kápolnaispán oklevéladó működése. 

(A királyi kancellária fejlődése a_ XIV. és XV. század for
dulóján). Regnum, Egyháztörténeti Évkönyv V. (1942-43) 455- 
456.
Gerics J.: A királyi bírói’ jelenlét a XIII-XIV. század for
dulóján. Jogtudományi Közlöny 17 (1962) 651-657.

/2/ A nádori intézmény történetére nézve szinte teljesen ela
vult Franki (Fraknói) V: A nádori és országbírói Jóivatal e- 
redete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pest, 1863. 
és .-Molnár K.: A nádorispán az Árpádok korában, Kecskemét, 
19Û2. dolgozata. A XI-XII. századi fejlődést feldolgozta 
Váczy P. : A királyság központi szervezete Szent István ko
rában. Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszá
zadik évfordulóján. Szerk.: Serédi J., Bp., 1938. II. 33- 
69. A XIV. századi fejlődést: Nyers L.: A nádor bírói és 
oklevéladó működése a XIV. században (1307-1386). Palaest
ra Calasanctiana. A Piaristák doktori értekzései az 1932. 
évtől, 4. sz. , Kecskemét, 1934. Sok hasznos megállapítást 
tartalmaznak a jogtörténeti munkák: Hajnik I.: A magyar bí
rósági szervezet és perjog az Árpád- és a Vegyesházi kir- 
lyok alatt. Bp. 1899., és Eckhart F.: Magyar alkotmány- és 
jogtörténet. Bp., 1946. Vö. még Szentpétery I.: Magyar 
levéltan. Bp., 1930; Ember Gy.: Az újkori magyar közigaz
gatás története a török kiűzéséig. Bp. 1946. 25-26. és
Nyers L.: i.m. 4-6. utalásai alapján jutottam Domanovszkyné 
Kommer M. kéziratos doktori dolgozatához, mely a nádor Ár
pád-kori oklevéladását vizsgálja, s a Domanovszky-hagyaték- 
ban található, két változatban is: MTAK.MS. 4538/22-23. 
(Itt mondok köszönetét Ritoókné Szalay Ágnesnek, a kézirat 
használatában nyújtott segítségéért.) A kiterjedt irodalom 
ellenére a nádori intézmény XIII. századi történetét még 
mindig hézagosán ismerjük.

/3/ Reg.Árpád. 379.; Újabb kiadásai: R. Marsina: Codex Diploma- 
ticus et Epistolaris Slovaciae, Bratislavae, 1971. 199-201. 
(270). és Érszegi G.: Az Aranybulla. A hétszázötvenedik év 
évfordulóján közzéteszi --. Fejérmegyei Történeti Évkönyv
6. Székesfehérvár, 1972. 5-26. (utóbbit idézem), 8.p.: "Pa
latinus omnes homines regni nostri indifferenter discuciat, 
sed causam nobilium, que ad perdicionem capitis vel ad 
destruccionem pessessionum pertinet, sine consciencia reg
nis terminare non possit".

/4/ Bizonyosan a fehérvári törvénynapon keltek a következő ná
dori oklevelek: 1274. aug. 19. ÁUO. IX. 85-86 (48), átira

tai: DF 207.508 (1365) és 
0F: 246.764 (1375)

1282. aug. 25. ÁÜ0. IV. 243 (149)
1284. aug. 20. Dl 1175
1299. szept.5. HO VII. 281-282 (235) = Dl 

40.259.
Hasonló alkalomnak kell tekintenünk a királyi generális 
congregatio-kat, melyeknek a kérdésére: S.Kiss E.: A kirá
lyi generális kongregáció kialakulásának történetéhez. (Ac-
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ta Universitatis Szegediensis de A. József nominatae, Acta 
Historica 39. sz.) Szeged, 1971. Ilyen alkalommal keltek a 
következő nádori kiadványok:

1279. jól. 25.: Tétény, ifj. Kubinyi F.: Árpádkori 
oklevelek 1095-1301. Pest, 1867. 113- 
114 (136).

(1287)jón. 8.: HOkl. 93. (85) = UBB II, 204 (289) =
Dl 47.774. Tétény

(1289)jún. 12.: Föveny, ÁUO. XII. 513 (423) /?/
1300. jún. 26.: HO VII. 292-93 (248) ugyan csak datum 

pro memória, ám egy nem sokkal koráb
ban Amadé nádor előtt fennforgóit ü- 
gyet tárgyaz ,vő. uo. 289(244). A con
gregatio idejére vonatkozóan ld.: MES 
II. 462-64 (473) és 464-465 (474).

1276.márc. 8.: Moys nádor "in castro Budensi" keltez, 
nem sokkal a congregatio előtt. Z0.I. 
80-82 (58)

/5/ Az Árpád-kori nádori, megyei gyűléseket felsorolja a Hajnik 
I.: Bírósági szervezet, i.m. 67.; 1273-ban Dénes nádort a 
király a gonosztevők kiirtására küldte, s eközben Zala vár
megyében "a nemeseknek, a vár- és az egyházi jobbágyoknak 
és másoknak" tartott közgyűlést, és ítéletét "in congregaci- 
onis collegio" hozta meg. ÁUO. IX. 38-40 (22); 1288-ban Já
nos nádor. "Vas vármegye nemeseinek és bármely állapotú la
kosainak akaratából a Keresztelő Szent János ünnepe előtti 
hétfőn (jún. 21) általában gyűlést" tartott. Jellemző az 
oklevél elvi kitétele: "Verum quia iuxta opcionem eorundem 
nobilium cuilibet querelanti decisionem facere teneamur, 
...concessimus" HO VII 206-208 (164) = UBB II, 207-208 
(295).

/6/ Pl. "nos de suo (sc. regis) precepto ad condempnandos pu
niendos et corrigendos malefactores per totum suum regnum 
auctoritate sua regis destinavit". HO V. 63-64 (51) stb.
A speciális, egész országra szóló megbízatások gyakran 
szolgáltak alapul az oligarchák hatalomnöveléséhez a szá
zadvégen.

/7/ A 3. sz. jegyzetben i.h. "iudices vicarios non habeat, ni
si unum in curia sua".

/8/ Hajnik I.: Bírósági szervezet, i.m. 66. Az ő nyomán Nyers 
L. állapította meg a királyi kúriába való visszavonás pon
tos időpontját. 1234-ben egy oklevél a nádor, országbíró és 
tárnokmester hivatalait "baronatus maiores"-ként emlegeti 
(ÁUO. VI. 546.) Ennek alapján Rogerius 10. fejezete hova
tovább arról vall, hogy a nádort és az országbírót nem is 
tekintették olyan bárónak, "qui habebant in curia dignita
tes" (SRH. II. 558.), hisz az udvar vetélkedő báróinak 
felsorolását a tárnokmesteren kezdi. Jellemző és tömör 
Szentpétery I. (Magyar Oklevéltan, i.m.- 142). megfogalmazá
sa: "... a nádor az aranybulla korától a XIV. század kö
zepéig részint saját kúriájában, részint a vidéken tartott 
congregatiókon ítélkezvén és működvén, -oklevelei általá
ban nem a királyi udvar oklevélíró személyzetének kezéből 
kerültek ki. "
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/9/ Megrövidül a hivatali idő, a személyek egyre gyakrabban vált
ják egymást. Feltűnnek az elsők, akik csak címként viselik 
a méltóságot. A nádorok sorozatát összeállította: Wertner 
M.: Az Árpád-kori nádorok sorozata. Történelmi Tár 1894. 
1-14. és uő.: Az Árpád-kori nádorok genealógiája. Turul 16 
(1898) 73-78, 113-125.; Solymosi L.: Magyarország Történe
ti Kronológiája. Szerk.: Benda K., Bp. 1982. IV. 1142-1143 
s ezt átvette Szögi L.: Fejezetek a magyar világi és egy
házi archontológiából (Szentpétery I.: A kronológia kézi
könyve, sajtó alá rendezte Gazda I., Bp., 1985.) 96-100.
A hivatali időt illetően ld. Erdélyi L.: MagyarTörténelem.

Művelődés és Államtörténet. I. kötet: Magyar Középkor, 
h.n., é.n. 385.

/10/ Kristó Gy. : A fudális széttagolódás Magyarországon, Bp.
1979.

/11/ Hogy a nádornak is lehetett egy állandó kúriája, ahol a 
felek az év nagyrészében könnyen elérhették, abból követ
keztetjük, hogy 1296 körül (Karácsonyi 0.: A hamis, hibás- 
keletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Bp. 1902 
180.) "in Zeech" kelt datum pro memória (ÁU0 X. 459 /320/), 
melyet nagy valószínűséggel az alországbíró adott ki, "in 
loco nostro ad iudicandum deputato"-ról beszél.

/12/ A Váradi Regisztum több esetében szerepel Szák nb. Barcfia 
Miklós nádor alnádora, akit Wertner (I) Móriccal, a Pok 
nemzetség tagjával1 azonosít (Turul, 16 /1898/ 125). Az e- 
setek: VR 243. (p. 244), 271 (p. 254), 1221: 318 (p. 274), 
321 (p.275), 282 (p. 259), 322 (p. 275: előkelő bírótár
sakkal "vice regis iudices constituiti"),289 (p. 262:”iu- 
dex vicarius"); PRT. I. 652-53 (66): ahol a Martinus el
írás lehet Mauricius helyett; ÁU0. I. 182-182 (103) =
Pannonhalmi Főaptáság Lvt. num. curr. 65.; (A Belus al- 
nádor oklevelének korszerűtlenségét Wertner is belátta, vö. 
Karácsonyi 3.: Hamis, i.m. 67.). 1219-re szokás említeni 
Fila alnádort, de ezt Wertner is (Történelmi Tár 1894.5.) 
csak Fejérnek egy bizonytalan közlésére alapozta (CD. VII. 
2, 280).

/13/ Werner, Turul 16(1898)124.; ÁÜ0. XI. 209 (150).
/14/ Személyére: Wertner, Turul 16 (1898) 124., szerinte "hogy 

alnádor lett, annak magyarázata abban keresendő, hogy kö
bölkúti birtokos létére a gyakran távollevő nádort a közel 
Esztergomban, a királyi székhelyen könnyen helyettesíthet
te". Okelvelei: HO VIII 30-31 (19) és uo. az átíró, rend
kívül töredékes oklevelében maradt fenn: DF 200.920 (=
Veszpr. kpt. mit. 40/1. Gyulakeszi 3.)

/15/ Dl 70.387: "Endri comes vice palatinij" bizonyságlevele 
szerint Gecsei Sándor fiai, Miklós, Orbán és Márton a győ
ri püspök romándi népeit, akiknek nevében a győri dékán és 
Anian curialis comes jelent meg, perbe fogták azzal, hogy 
két ekényi földjüket elbitorolják. Miután az alnádor "cum 
sentencia iudiciali et circumsedentibus" gyakorlatlan baj
vívókkal megvívandó párbajt ítélt, a párbajban a Sándorfi- 
ak bajnoka győzött, számukra az alnádor bizonyságlevelet 
állított ki. Eredetije hártyán, függőpecséttel. A pecsét
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kétoldalú; egyik oldalán 32 x 25 mm-es pajzsalakú pecsét, 
rajta címerpajzsban álló, szabálytalan ötágú csillag (sti
lizált felröppenő madár?), s körben a felirat: SIGILLUM 
ANDREE COMITIS; másik oldalán valószínűleg gyűrőspecsét 
ovális alakú lenyomata, 21 x 18 mm. Ábrázolása stilizált 
vágtató ló (inkább talán sárkány, mögötte álló szárny?), 
felirata: SIGTLV ENDRI COM /ITI/S (a 610. sz. pecsétmáso
latot Bándi Zsuzsa bocsátotta rendelkezésemre, segítségét 
köszönöm). Az oklevél formailag kifogástalan, rövidítési 
rendszere archaikus, rendkívül primitív. Nyelve nagyon 
rossz. Tartalma azonban legalábbis gyanút keltő: az egy
ház ellen megítélt párbaj szokatlan, s a Sándorfiakra 
használt "latores presencium" sem szokványos. "Ab incarna- 
cione domini /Anno Mo CCo XXXV." Az ügyben közbenjáró po
roszló Egerszegi Bense volt.

/16/ Wertner, Turul 16(1898) 125. és uő.: Történelmi Tár 1894.
6.; Oklevelének csakt artalmi átiratait ismejrük: (1345): 
Dl 96.256 és (1346): Dl 41.010; 1239: Reg.Árpád. 661.= 
HO VI 37(25): "causam dilecto et fideli nostro Benedicto 
preposito et aule nostre vicecancellario nec non et comi
ti Alberto viceiudici palatini reliquimus cognoscendam, 
quia eo tempora palatinus in nostro negocio marabatur ult
ra Alpes". Ebből az is kiderül, hogy a nádornak az udvar
ból való kiválása nem jelentette az udvari (diplomáciai, 
katonai) teendőinek elhanyagolását, hanem mindez a ki
rályhoz való viszonyán, hűségén múlott. Tomaj nb. Dénes 
IV. Bélának igen jó embere volt.

/17/ 1244. Reg. Árpád. 781. = Mon. Bp.I. 41-42 (27): "Item vi- 
cepalatinus violenter descendere non possit super eos (sc. 
cives de Pest) nec eosdem iudicare." Hajnik e helyre alapoz
za azon véleményét, hogy az egyik alnádor IV. Béla óta székel 
Pesten (vö. Hajnik, Bírósági szervezet, i.m. 66.); 1272. 
júl.17. : V. István tilalma "vicepalatino in Pest residen
ti" van címezve: Reg. Árpád. 2219. = Mon. Bp. I. 126(109).

/18/ DF 280. 264 (= Bashalmi Pongrác cslt., Bibliotheca Acade- 
miei RSR, Bukarest - Peceti 497.). Vö.: Györffy Gy.: Az 
Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Bp. 1987. 
98; Péc nb. Dénesre: Karácsonyi 0.: A magyar nemzetsé
gek a XIV. század közepéig, II. Bp. 1901. 427-434.

/19/ AU0. III. 171-176 (114); Wertner, Turul 16(1898) 125. ; Vö. 
Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország, i.m. I.3.Bp.,1987. 
368.

/20/ Reg.Árpád. 3568. = ÁU0. IX. 194-195(134). Borsa 1272-90
közé, Wenzel 1277-re, Gárdonyi (Mon.Bp.1.181 ) 1279. körü
lire teszi. 1279. máj. 28-i, az egri káptalanhoz idézett 
parancslevele a káptalan átiratában maradt fenn: DF 210.557 
(= Heves megyei Levéltár 635. Egri kpt. magán 17. 4-1-2.)

/21/ Dl 90.791: "Nos comes Thomas vice palatini Bude residens., 
cum nobilibus regni, assessoribus iudicii nostri partibus 
uolentibus et consencientibus dencreuissemus ...nos et regni 
nobiles decrevimus".

/22/ Z0.1.118-119 (85); Wertner, Turul 16(1898) 125.
/23/ Zichy okmt. I. 79 (87)
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/24/ HO VIII 383-84 (318); A datum pro memoria-t Majláth B.(Pé
ter alnádor pecsétje 1298-ból, Turul 1 /1883/ 12-16.) a 
pecsét felirata alapján: S. C/OMIT/IS PETRI VICEPALAT/INI/. 
Eredetije: 01 38.436.

/25/ HO VI 345 (323); Pályájára: Kristó Gy.: Csák Máté tarto
mányúri hatalma, Budapest, 1973. 48-50. és a nevezetes e- 
setre: Gerics 3.: A királyi bírói jelenlét, i.m. 655.

/26/ Reg. Árpád. 1149. = PRT. II. 298 (29): "hoc idem dictus 
abbas asseruit esse hactenus observatum de consuetudine 
approbata, ut nostro vel palatini ipse et sui populi as
tare iudicio tantummodo teneantur", és ebben IV. Béla is 
megerősíti az aptáságot (1257. jún. 9.)

/27/ Kezdetben a keleti megyék szerepelnek gyakrabban a nádorok 
címében, a XIII. század negyvenes éveitől dominálnak a nyu
gati megyék és Somogy. Ebben a század elejétől zajló gaz
dasági változásoknak lehetett nagy szerepük (kereskedelmi 
utak áthelyeződése, vámrendszer átszervezése, regálé gaz
dálkodás stb.).

/28/ 1240. dec.20. ÁUO. VII. 107-108 (68): "Datum in predio 
nostro apud sanctum Martinum", vö. Wertner, Turul 19 (1901) 
2 0 .

/29/ A század elején a nádor címében gyakran feltűnik a formula 
devotionis, pl. MES I. 231 (1221): "Nicolaus dei gracia 
Andreae Hungarorum regis comes palatinus", s jellemző le
csapódása ennek, mikor egy jelentést 1237-ben "egregio et 
discretissimo D. dei gracia et regis palatino et comiti de 
Scounuk" címeznek: PRT.I. 755.; Datum per manus szerepel 
Dénes nádor okleveleiben, pl. 1239: ÁUO. II. 94-95 (55): 
"Datum per manus Mathie nostroj notarii" és következetesen 
alkalmazta Kemény fia Lőrinc nádor, pl. 1268.: "Datum anno 
domini per manus magistri Sebastiani cantoris de Posaga et 
canonici Albensis et protonotarii supradicti palatini": 
Fejér, CD. VII. k. 349-50 (290), egy esetben hagyja csak 
el, akkor viszont kiteszi a kelethelyet: Fejér, CD. VII,5. 
349-353 (217) Előfordul időjelölő méltóságsor, de legalább 
az uralkodó kitétele: pl. ÁUO. VI. 457-460 (291).

/30/ 1236. Buda: PRT. I. 751 (163)
1239, Győr: PRT. I. 768-769 (182)

/31/ 1226? okt. 26. után: PRT. I. 676-77 (87): "in festo sancti 
Demetrii cum essemus Geurini cum rege, probabat"; Ehhez 
fogható információt ad a nádor Ítélkezésének módjárói Csák 
nb. István nádor 1247. évi oklevele, mely szerint a nádor, 
soproni ispán és a lovászmester a király megbízásából a 
Rábán és a Rábcán épült ártalmas malmok lerontására állí
tott birák lévén "versus Supronium euntes, in villam Vica 
vocatam inRabakuz constitutam accesissemus, invenimus ibi
dem molendinum ecclesie de Chôma" Fejér, CD. IV. 1.457- 
458. = Dl 318.

/32/ 1232. ÁUO. VI. 506-507 (321) = DF 259.710.: "ad domini re
gis preceptum distulimus, usque dum regis personam uisere- 
mus. Rege ergo Strigonii existente presentibus suis baro
nibus ...ad regem accendentes seriem huius cause uiua enerra-
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uimus", s az ügyben az ítélet "accepto circa nos residenci
es consilio et consensu" hozta meg.

/33/ HO VI 30-34(21), az oklevél IV. Béla átiratában maradt 
fenn: Reg. Árpád. 661.

/34/ Kommer M.-nak a XIII. századi nádori oklevéladást illető 
megállapításait Nyers L. idézett dolgozata bevezetőjében 
publikálta, Rolánd nádor okleveleinek tüzetesebb vizsgá
lata s a XIII. századi nádori oklevelek alátámasztják e meg
állapításokat.
Rolánd nádor családjára és pályájára ld. Karácsonyi 3.: 
Magyar Nemzetségek, i.m. III. 2-20. A család (I) Rátét ré
vén Imre király környezetében exponálta magát, majd (I) 
Gyula és Mátyás zágrábi prépost révén IV. Béla uradalma 
alatt is megtartotta befolyását, ami ritka jelenség, vö. 
Fügedi E.: Ispánok, bárók, kiskirályok. Bp. 1986. 116-120. 
1239-ben 5 Rátét nembeli viselt udvari méltóságot, valamint 
Rátét nembeli volt ekkor az esztergomi érsek is. Mátyás 
érsek családjára: Karácsonyi 3.: A sajómezei csatában el
esett esztergomi érsek nemzetsége. Turul 23 (1905) 86.
Rolánd 1215 körül születhetett, s szinte szabályos cursus 
honorumot járt be. Neve először 1242. március 18-án (Reg. 
Árpád. 709.) tűnik fel a forrásokban, de talán már koráb
ban is viselte a lovászmester méltóságát. Ekkor minden
esetre pohárnokmester, majd asztalosmester, országbíró, 
nádor, bán, végül a bánságot tiszteletbeli címként kapja. 
Emellett Nyitra, Sopron, Pozsony, talán Moson megyék ispá- 
ni teendőit is ellátta. Gyors emelkedése nyilván kapcso
latba hozható azzal, hogy a Sajó-mezőn sok főméltóság oda
veszett .

/35/ A család eredetéről a krónikák nagyjából egybehangzóan tu
dósítanak: Kálmán idejében, egy , Itáliából, Casertából 
jött királynéval érkeztek (SRH.1.190.: Kézai; SRH.1.299.: 
XIV.sz. krónikakormpozíció; SRH.II.35.: Pozsonyi kr.). Kál
mán korát hitelesíti az Elefánt helységgel kapcsolatban a 
Bél M. és Mittuch 3. által feljegyzett hagyomány: Vajay 
Sz.: A magyar Roland-ének nyomában. Irodalomtörténeti Köz
lemények 72 (1968) 335-337. Az itáliai eredeztetésnek a- 
zonban ellentmond a nyilvánvalóan germán címer-motívum 
(hársfalevél), valamint az, hogy a Ratold név csak német 
nyelvterületen fordul elő, Itáliában nem! A krónikást a 
korabeli politikai kapcsolatok késztethették elmélete fel
építésére: Mályusz E.: Az V. István-kori gesta. Értekezé
sek a történeti tudományok köréből, Új sorozat, 58. sz. 
Bp., 1971., aki annak ellenére, hogy a genealógiai tudósí
tásokban felismerte az aktuálpolitikai mondanivalót, a Rá- 
tótok eredeztetését kritikátlanul elfogadta (p. 33. és 79)

/36/ Rátót helység legkorábban 1213 körül fordul elő oklevél
ben: Kumorovitz L.B.: Buda (és Pest) "fővárossá" alakulá
sának kezdetei.(Tanulmányok Budapest Múltjából 18/1971/ 
24-25/. Az -ottani monostoralapításra: Oszvald F.A.: Ada
tok a magyarországi^ premontreiek Árpád-kori történetéhez. 
(Művészettörténeti Értesítő 6/1957/248.). és Karácsonyi 3.:
A sajómezei csatában, i.m.; A szoros veszprémi vonatkozás-



312

ra jellemző, hogy Rolánd megyebeli nemeslányt ("Quaedam 
nobilis iuvencula") vett feleségül: Fawtier, R.: La vie de 
la bienheureuse Héléne de Hongrie. (Mélanges d ’ Archéologie 
et d’Historie 33 /1913/ 18.) cap.17.; Az osztálylevél és 
kritikája: Reg.Árpád. 3233.= ÁUO. XII. 382-84. (315); Gyu
la országbíró oklevele: ÁUO. IX. 209 (146) kivonat és ÁUO 
XII. 234 (193) teljes szöveggel; A birtokszervezésre ld. 
Karácsonyi J.: A magyar nemzetségek, i.m.

/37/ A keltezett oklevelek a következők:
Pozsony: 1249.febr.2.: ÁUO.II. 209-210. (133)

1251: HO.VII.41(36) = 01 40.028
1252. febr.18: PRT.XII /A.437-38(1)

jún.2.: történelmi Tár IX (1908) 162-163(1).
nov.25.: ME S.1.400-401(515)
dec.13.: DF 251 79KSA Bratislava, Kondé 1.)

1253. márc.12 : ÁUO.11.242-45 (160)
júl.6.: UBB.1.231-232(334) = Dl 40.031
dec.20.: Dl 38.659

1255.dec.6.: ÁUO . VI1.398-99(283) = Dl 214
dec.13.: HO VI. 84-85 (53) = Dl 40.038 

ÁUO.II.260-61(174) = DF 226.623
ÁUO.11.256-58(171)

? júl.13.: ÁUO.VII.307(214) = Dl 466 
? noV.30.ut: ÁUO.X . 425(286) = DF 259.749 

(Vsz. Pozsonyban kelt, de a kelethely kiszakadt az oklevél
ből: UBB.1.239-40 /348/: 1255.febr. 9. Vasvár sem zárható 
ki. )
Oltva: 1250.dec.4.: HOkl. 18-19(17) = 01 37.459

1252.márc.13: Fejér ,CD.IV,2.156. = Dl 37.567 (új
kori

Vasvár: 1254.szept.13 :UBB.1.235(339) = DF 279.068.
szept.30:UBB.I.235-36(340) = Dl 39.251

Trencsén: 1257.febr. 12 :Fejér,CD.IV,2.438-39.
Vaska: 1255.márc.11. : PRT.11.293(23) = DF 207.031
Muraszombat: 1255: ZO.1.28(23) = DF 200.016
Győr: ? dec. 1.: UBB.I.237-38(345) = Dl 86.449
Mórichida: 1256.jún.24. : UBB.252-53(371 ) = Dl 61.146.
Regede: 1255.máj.13.: UBB.I.244(355) = Dl 49.586
Helyi kelet nélkül: 1254: PRT.11. 290-91(20) = DF 207.028 

? : UBB.I .236-37(342) = 01 86.450
és a már említett leszakadt szélű oklevél. 

A fennmaradó többi esetet csak tartalmi említésekből is
merjük, a kelethely tekintetében nem nyújtanak informáci
ót. t-

/38/ Reg. Aprad. 1034. = 1255. márc. 17. vö. a következőkkel! 
/39/ 1255 körül, febr. 16: UBB.I.24-41(349) = Dl 24.444
/40/ Erről V. Istvánnak Rolánd számára kelt adománylevele be

szél: Reg.Árpád: 1928 = CD Croat.V.546-49(5)
/41/ 1204-ben Imre király kiköltözteti a pozsonyi káptalant a 

várból, "quia...ex accessu hominum ad eandem timet sibi 
de castro illo periculumi provenire".(MES.1.170); 1283-
ban IV. László Sopron kapcsán említi, hogy "unde cum ip
sum castrum nostrum sit in confinio et continuis vigiliis 
et custodiis debeat conservari (ÁUO.IV.254).



/42/ A várföldek visszavételére. Rákos L.: IV. Béla biEtokres*-
taurációs politikája (Acta Univ.Szeged. , Acta Historica 
47) Szeged, 1974.; A nádor méltóságához kötött földekről: 
1222: Reg. Árpád.384=PRT.1.655(68):"cum parte vagi, quod 
vulgo Eurem dicitur, que ad palatinatum nostrum pertine
bat, cum consensu Nicolai tunc temporis palatini nostri... 
cuntulimus(sc.ecclesie)"; 1264: Reg.Arpad.1405."terra
1405."terra Beus...que est domini palatini"

/43/ Besenyők: 1224 Endlicher, Monumenta Arpatjiana, Sangalli, 
1849. 419-420: "quod Bisseni de Arpas ad nos videlicet ad 
palatinum pertinentes"; pohárnonok: MO. V. 10: "duas mansio
nes buchariorum ad palatinum comitem pertinencium" (1222)

/44/ 1221.MES.1.2 3 2 — 3 3(249) : "1 icet ad nostrum pertineret offi
cium odornicorum regis terram quocunque iniusto modo 
distra/ctam/ in statum reformare"; az udvarnokokra: Lede
rer E.: A feudalizmus kialakulása Magyarországon, Bp. 
1959.107-115.; falvaikról : Heckenast G.: Fejedelmi (kirá
lyi) szolgálónépek a korai Áprád-korban (Értekezések a tör
téneti tudományok köréből, Új sorozat, 53.) Bp.1970.128- 
130.

/45/ 1275. április 30. előtt pl. a Veszprém megyei Csői falu 
népeit kiváltságolta : Solymosi L.: Hospeskiváltság 1275- 
ből. (Tanulmányok Veszprém megye múltjából).Veszprém,1984. 
67. és kommentár: 38.

/46/ "coram nostris capellanis" (1351) idézi Nyers L.: A nádor, 
i.m. 18. Drugeth Fülöpnek azonban a kápolnájáról is van a- 
dat: Fejér, CD.VIII,7.233:"in capella nostra" Hogy a nádo
ri kápolna ill. az írószerv személyzete egyházaiakból ál
lott, arra a következőkből lehet következtetni: 1224-ben 
Gyula nádor "Sebastianum clericum fidelem et providum ad 
negotium tam arduum" küldte ki a budai káptalan ügyében 
(Mon.Bp.I.17/11/). Dénes nádor nótáriusáról csak sejthet
jük, hogy egyházi ember volt. Bizonnyal tudjuk azonban Ke
mény fia Lőrinc nádor protonotariusáról (ami ekkor inkább 
csak a jegyzők főnökét, mintsem itélőmestert jelent), Se
bestyénről, aki 1263-tól 1268-ig követte urát egyik tisz
téből a másikba, fehérvári kanonok és pozsegai éneklőka
nonok volt, pályájáról: Bonis Gy.: A jogtudó és értelmi
ség a Mohács előtti Magyarországon, Bp. 1971. 48.; 1288-
ban Dános nádor talán a magister cím egyházi állásról vall 
Amadé nádor protonotáriusa, István esetében: HOkl. 145-
147(140); Egyháziak lehettek a cancellarius-ok is: Szent- 
pétery I.: Magyar Oklevéltan, i.m. 142., valamint 1299-ben 
Rolánd nádor kancellárja: "Magistrum Mychaelem Cancellari
um anulei sigilli nostri" (ÁUO. XII. 635-637 /503/ = Dl 
1549).

/47/ A korai időszakban a magyarországi földesúri bíráskodásnak 
jobbára csak az elveit ismerjük, privilégiumokból. Gyakor
latára ritkák az adatok s főleg egyházi birtokról valók, 
pl. 1201.PRT.-1.615-616(28); így a világi birtok úriszéki 
gyakorlatára nézve is szinte egyedülálló az oklevél. Vb. 
Solymosi L.: Hospeskiváltság, i.m. 71. 12: sz. jegyzet, és 
uő.: A helytörténeti fontosabb középkori forrásainak kuta
tása és hasznosítása, (Történelmi Szemle 19 /1976/ 131.)és
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az ezeken a helyeken idézett irodalom.
/48/ Dl 38.659
/49/ 11 esetben ismerjük Rolánd poroszlóját, feltehető, hogy 

mindig poroszló útján járt el saját távolléte esetén. HO.
VII.41; PRT XII/A 438; Történelmi Tár 9(1908) 162-163; MES 
1.400-401; AUO 11.242-45; UBB.1.237-38 ; PRT II. 290-91; 
ÜBB.I. 231-32; ÁU0.VII.305; ÂU0.VII.307;

/50/ Miután a káptalant a pozsonyi várból a városba telepítet
ték, a pápa kikötése szerint a régi káptalani egyházban 
őrzött szent ereklyék tiszteletének folyamatosnak kellett 
maradnia. A prépost továbbra is a várban lakott. így vár
kápolnán érthetjük azt a tornyos épületet, templomot, mely 
a város ábrázolásain a várban tűnik fel, pl. a Képes Kró
nikában vagy pecséteken. Vö.: Ortvay T.: Pozsony város tör 
ténete I, Pozsony, 1892. 166-168. Ezek után feltételezhet
jük, hogy Rolánd káolnájának írásbeli teendőit a pozsonyi 
prépost látta el, hisz 1288-ban Kőszegi dános nádor jegy
zőinek mestere (vagyis protonotariusa) szinten egy pré
post, Mihály vasvári prépost volt (1281-1297): Fejér, CD. 
V,3. 442-444.

'51/ Az idézett oklevél egyben Rolánd első nádorsága felső i- 
dőhatárát is pontosítja, 1261 helyett 1260. nov. 30. e- 
lőtt lett bán. az okelvél tartalmi kivonatát közölte: ÁU0 
XI. 495-496(342) Nagymartoni Pál ítéletleveléből (Dl 3794: 
1346.noV.29). Teljes szövege csak XVII. századi másolat
ban maradt fenn, hitelében azonban nincs miért kételked
nünk: Dl 105.408, a pozsonyi kpt. 1429. nov. 15-én kelt 
átiratáról készült a másolat. Az oklevél dolgozatom ké
szítése közben megjelent: R. Marsina: Codex Diplomaticus 
et Epistolaris Slovaciae. Slovensky Diplomatár. II, Bra
tislavas, 1987. 461-462(663), kritikáját ld. ott!

52/ Lőrinc nádor fehérvári keltezeései: 1267. dec. 9. PRT.X. 
529(23) és 1268.okt.13. Fejér, CD.VII,5.349-355(217). Töb
bi oklevelei: 1267. dec.6. Kajár: PRT.X.528-29(22). 1268. 
dec.6: ÁU0.Vilii.206-207(139), 1268: HO VI11.115-16(92),
Fejér, CD. VI1.1.349-50(290), ÁU0.II1.184-85(121),186-87 
(122), 188-89(123), 190-92(124);
János nádor: Sárváron, UBB.II.206(293), 207-208(295), 209- 
210(297). Jellemzőek a kőszegi keletek : Kőszegi Miklós ná
dor: UBB.II. 78-79(108), kőszegi János báni méltóságában: 
HO VIII.245(197); Kőszegi Miklós nádor Kapornakon is kel
tezett: Fejér, CD.V,3.481-82 ; Kőszegi János nádor a sár
vári uradalomhoz tartozó Sótonyban: H0 VIII-155-156(121). 
Opm.Sárvár: ÁU0 X.467(329) és 468(330); Amadé gönci kelte
zései: 1296: ÁU0.X.217(147), 1299: HO.VIII.397-98(330),
1300: HO VII.289(244); HO VII, 290-91(245),292(247), 293 
(249), 301-302(255). Ung: 1297: HO VII.262-63(215) = Dl
31.189, 1298: Dl 40 366 (Kivonata: Századok, 1902,869);
Semjén: HO VII 288(242) = Dl 31.291; Sub civitate Cassen- 
si: HO VII 322(280); Csák Máté nádor: Komárom: ÁU0. IX. 
267-68(187), Zsibó: ÁU0: X11. 701-702(5 55). Jellemző, hogy 
neki mint soproni ispánnak a kobolti várnyagy Sopronban 
keltez jelentést: ÁU0.X.367(241).
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Rolánd nádor: 1297: AUO. XII. 653-54(516) = Dl 1271(Sza- 
lacs), 1298: Zichy okmt.1.89(101) Gáva közelében; 1299: 
ÁUO. XII. 635-637(503) = Dl 1880, HOkl. 171-72 (161) Har- 
much, ÁUO.X. 241(221) Edelény, ÁUO. XII.637-38(504) Ede-
lény :

/53/ János nádor 1288-ban Sárváron celebrált általános gyűlést 
Vas vármegye nemeseinek: HO VII 206-208(164) = UBB.II,
207-208(295); A királlyal való szembeszegülésre közismert 
példa a már említett Barleus esete, mikor királyi parancs
ra Máté nádor a Divéki testvérek ügyét nem volt hajlandó 
áttenni a királyi kúriába: Gerics J.: A királyi bírói je
lenlét, i.m.655.

Szokatlan rövidítések: Mon.Bp. = Csánki 0. - Gárdonyi A., Buda
pest történeténke okleveles emlékei I, Bp., 1936.; UBB. = Ur
kundebuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Ko- 
mitate Wieselburt, Ödenburg und Eisenburg, bearb.v. H.Wagner,
I. Lindeck-Pozza, I—II. Graz-Köln, 1955-1965.; VR = Karácsonyi J
- Borovszky S.: Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajs- 
torm az 1550-i kiadás hű hasonmásával együtt. Bp. 1903.; Z0:
Nagy I. - Véghely 0. - Nagy Gy.: Zala vármegye története. Okle
véltár I. Bp. 1886.)
F ü g g e lé k

A dolgozat készítése során két, eddig kiadatlan oklevelét ta
láltam Rolándnak. Közülük az egyik, 1252. dec. 13 Pozsony (=DF 
251.791 = SA Bratislava, Kondé 1.) Marsina időközben megjelent
II. kötetében(Braitslavae , 1987. 286.o.408.sz . ) került publi
kálásra, a másiknak a szövegét itt közlöm.

1.
Rolánd nádor, pozsonyi ispán bizonyságlevele, mely szerint

Óvári Konrád és társai, a Bytkának Konrád elleni perében megí
télt esküt a nádor kápolnájában letették. 1253. december 20.
Pozsony.
1. Nos R (olandus) Palatinus et comes Posoniensis memorie com

mendamus, quod cum B ytka Corraldum c omitem filium Stephani 
comitis/

2. coram nobis conuenisset dicendo, ut idem Corraldus comes manum 
suam indebite mutilass(et. ...) sum idem Corraldus comes res-

3. pon- /debat, ut ordine iudiciario obseruato manum suam muti- 
lasset, quia cum memoratus Bytka quenadam seruientem suum, 
Sergud

4. nomine et /jobagionem interfecisset, postmodum cognati ipsius 
Sergud ipsum Bytkam coram eodem Corraldo comite conuenissent,

5. quia et ipse Bytka /jobagio ipsius more hospitum commorans fu- 
issert, et cum secundum consuetudinem terre sue crdine iudici
ario
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6. obseruato cognatis predicti / Sergud decedentis satisfecisset 
de Bytka memorato super cede antedicta, pro porcione ipsum 
de iudi-

7. cio contingenti mutilationem manus /dextre recepisset Bytka 
predicti et non aliud abstulisset ab eodem; et cum auditis 
proposi-

8. cionibus parcium sepedicto Bytka proba-/ cionem indixissemus 
et idem nullatenus probacionem super sua assercione assump
sisset ,

9. predicto Corraldo comiti et duobus hominibus sibi consimi-/ 
libus sacramentum puradnum iudicauimus in nostra Capella. 
Qui Corraldus comes in termino per nos assignato cum alijs 
duobus hominibus/

10. sibi consimilibus, Demetrio videlicet et Alexandro de sua ge- 
neracione in nostra Capella super sua assercione prestitit 
sacra

li. mentum. Nos /igitur ad huius rei memoriam litteras pre
sentes concessimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
Posoni j

12. in quindena sancti Nicolaij. Anno /domini millesimo ducente
simo quinquagesimo tercio.

Eredeti: MOL Dl 38.659
Pecést: Eredetileg befüggesztett, de elveszett. Helyét a befüg

gesztő hártyaszalag mutatja.
Leírása: 18 x 7,4 cm-es hártyán, felső szélén 2 sort érintő 2,6 

X 1,4 cm-es sérülés, az oklevél végétől 5 cm-re.
Provenienda: A Győr nembeli Óvári család levéltárából. A Magyar 

Országos Levéltár 1899-ben Sibelka Henrik antikvárius
tól vásárolta (vö.: Borsa I.: A Mohács előtti gyűjte
mény. Magyar Országos Levéltár. Levéltári Leltárak 54. 
Bp. , 1972 p. 71)

316



A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

DRASKÖCZY ISTVÁN

Birtok és pénzügyigazgatás a Zsigmond-korban 
/A Szentgyörgyi Vince-család/

A magyar történetírásban nem ismeretlen a Szentgyörgyi Vince- 
család neve. Fügedi Erik legutóbb tisztázta a família genealó
giáját, elemezte házassági kapcsolataikat. Tanulmánya azonban 
elsősorban társadalomtörténeti kérdéseket vizsgált, kevés fi
gyelmet szentelt a birtoklástörténeti adatoknak és azoknak az 
oklevélhelyeknek, amelyek a család tagjainak a Zsigmond-kor ki
rályi pénzügyigazgatásában betöltött szerepét világítják meg 
/1/.

A család a Székesfehérvár meletti Szentgyörgy helységről kap
ta a nevét, és a XV. században a Dunántúl tekintélyes középbir
tokos nemzetségéhez tartozott. A XIV. század végéig azonban 
csak egyetlen jószágukról tudunk -- a névadó településről. A 
vagyon csak a század utolsó évtizedében, illetve a következő e- 
lején kezdett növekedni. Ehhez az alapot az adta meg, hogy Vin
ce fehérvári bíró húgát -- Fügedi Erik kutatásai szerint -- 
Szentgyörgyi Imre vette nőül. Vince gazdag ember volt. 1382-ben 
készült végrendeletében városi birtoka mellett szőlőit említet
te meg, s mintegy 1839 forint felől intézkedett. Imre leszárma
zottai, utalva arra, hogy milyen sokat köszönhetnek a fehérvári 
bírónak, a Vince melléknevet vették fel /2/.

A város vezetésében őt legkedvesebb unokaöccse, Tamás követ
te, aki ugyancsak a fontos királyi város egyik polgárcsaládjá- 
ból választott feleséget. Vadkerti Borbálát vette nőül, és így 
rokonságba került az 1410 utáni időszak székesfehérvári prépost
jával, Benedekkel. Benedek az uralkodó bizalmas tanácsadóinak 
az egyike volt. Amikor címeres levelet szerzett, nem feledke
zett meg Szentgyörgyi-rokonairól sem, s az okmányba őket is be
lefoglalhatta /3/. Valószínűleg ennek a rokonságnak köszönhette 
Tamás azt, hogy haláláig a város bírája lehetett. Később erre 
úgy emlékeztek vissza a polgárok, hogy szabadságaik ellenére, 
választás nélkül tartotta meg a tisztségét /4/.

A família vagyona a XIV. század végén gyorsan gyarapodott. 
1390-ben Vince Tamás bíróa Fejér megyei Pethellye egy részét, 
majd a következő évben Moha egy darabját vette zálogul. A zálog 
ugyanitt további terjeszkedés kiindulópontja lett, megszerezve
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Ugali Jankó jószágait. Poczman 1398 előtt lett az övé. 1393- 
ban malmot vásárolt Csórón /3/. A család megnövekedett önbizal
mát mutatja, hogy kihasználva a keresztesek nehéz helyzetét, a 
fehérvári konvent Iszka birtokán nemcsak a szénát kaszáltatták 
le jobbágyaikkal, hanem a templom köveit Szentgyörgyre vitették, 
hogy ott egyázat építtessenek belőle maguknak /6/. Az 1405-ös 
év különösen szerencsésen alakult Tamás bíró számára. Szolgála
tai jutalmául megkapta a Fejér megyei Báránd birtokot, és a fe
hérvári káptalan Seregélyesbe és Mohába is ekkor vezette be. I- 
gérte, hogy segít egy polgártársának javai visszaszerzésében. 
Nem önzetlenül cselekedte ezt, hanem a jószág felét kérte ezért 
cserébe. 1406-ban a király visszaadatta neki s fivérének, Bene
deknek a Fejér vármegyei Zeryebakana birtokot /7/. 1407-ben 
Zsigmond hűséges szolgálataiért és az uralkodónak folyósított 
1000 forint kölcsön fejében Vince Tamásnak adományozta az örö
kös nélkül elhalt Kővágóörsi Miske javait. Nem volt csekélység 
egy ilyen örökség megszerzése, hisz a törzsbirtokokon kívül a 
Veszprém megyei Lovászon, Fajszon, Sárberényen lévő jószágok 
tartoztak hozzá. Kővágóörs mellett a Pecze és Szélestarló nevet 
viselő földdarabok, amelyek később beolvadtak a főbirtokba, u- 
gyancsak egykor Miske tulajdonát képezték. Palotája a névadó 
helységben állt. Miske rokona 600 aranyforintért lemondott a 
maga részéről. Még 1403-ben Tamás szolgálatiért Újlaki Imrétől 
a Fejér megyei Varand birtokot kapta adományba. Az oklevél azt 
mutatja, hogy a szomszédos Palota urainak, az Újlakiaknak is 
szolgálatában állt /8/.

Tamás erőszakos ember volt. A város szabadságai ellenére, 
haláláig választás nélkül töltötte be a tisztségét. 1406-ban u~ 
ralkodói beleegyezéssel vásárolt a városban 300 aranyforintért 
telket. A küvetkező évben hagyta Zsigmond jóvá, hogy mészárszé
keit a Német utcából jobb helyre, a Piactérre tegye át. Az utá
nuk járó adót azonban még utódai sem fizették a városnak, ki
vonva így magukat a terhek vállalása alól /9/.

Családja az általa megkezdett úton haladt. Szemet vetettek a 
székesfehérvári keresztesek javaira. 1412-ben Ozorai Pipo, Új
laki László és Imre macsói bánok, az esztergmi érsek fivérei 
mellett otttaláljuk a Szentgyörgyi Vincéket azok között, akiket 
a keresztesek eltiltottak jószágaik elfoglalásától. A tiltást
1413-ban megismételték /10/. Fehérvár mellett feküdt a keresz
tesek ekkor már néptelen települése, Iszka. Láttuk, a templom 
köveit Szentgyörgyre vitték. 1396-ban a lovagok itt lévő kas
télyát dúlták fel, köveit pedig elhordták. 1411-ben az iszkai 
erdőt vágták. 1431-ben a konvent szerződést kötött -- úgy gon
dolva, hogy így megoldja a problémát -- Szetgyörgyi Bálint fi
aival, Istvánnal és Lászlóval. Eszerint a lovagok 10 évre, évi 
6 aranyforint ellenében az ekkor már prédiumnak nevezett Isz- 
kából bérbeadták azt a részt, amit a konvent csőri jobbágyai 
műveltek korábban, valamint a halastavat. A bortizedet és a sző
lőhegyet azonban meghagyták maguknak. A zálog értéke mutatja, 
hogy Iszka ekkor már milyen jelentéktelen helynek számított. A 
Szentgyörgyieknek azonban az évi 6 aranyforintot eszük ágában 
sem volt megfizetni /11/. 1441-ben csak Újlaki Miklós vajda,
Fejér megyei ispán utasítására adta vissza az akkor nagyhatal
mú főúr szolgálatában álló Szentgyörgyi István Iszkát a keresz
teseknek, de 1445-ben még mindig folyt a per a puszta miatt 
/12/. Egy 1434-ben kiadott oklevélből tudjuk meg, hogy elfog-
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lalták a fehérvári keresztes lovagoktól Petellét és Bayonkát 
is /13/.

A csatkai pálosokkal szemben már kevesebb szerencséjük volt. 
Ugyanis a monostor Barrand birtokán lévő Zylaswara nevű határ- 
részt nem sikerült megszerezniük /14/.

Fontos birtokuknak tekinteték Kővágóörsöt. Tudjuk, hogy a 
Battyhány-ősök bizonyos darabokat zálogba adtak nekik. Szent- 
györgyi Bálint ezeket visszaadta, 1428-ban. A helységben oly 
bonyolultak voltak a viszonyok, hogy Miske rokonai /a Battyhány- 
ősök/, az örsi pérpost /15/ egyaránt perelték őket. Ugyanakkor 
Vince Bálint fia István és Tamás fia László Kővágóörsön abban a 
palotában laktak, amely valamikor Miskáé volt s 1407-ben kirá
lyi adomány juttatta Tamásnak /16/. .

Amikor a Szentgyörgyi Vince-család kihalt, 1489-ben számba 
vették az örökséget. Fejér megyében Szentgyörgy, Csór, Bajonka, 
Mecsér, Sárjabakonya, Pethellye, Veszprém megyében Esztergár, 
Vepsény, Zala megyében Kővágóörs volt az övék /17/. A birtokál
lomány változott, de Kővágóörs, Sárjabakonya, Pethellye, Csór 
már Tamás bíróval kapcsolatban szóba került.

A családi vagyon alapját Tamás bíró vetette meg. Mint lát
tuk, királyi adományok, vásárlás, zálog segítették őt hozzá 
jószágokhoz, de erőszakos eszközöktől sem riadt vissza. Legje
lentősebb szerzeménye Kővágóörsi Miske öröksége volt, amelyhez 
tulajdonképpen ugyancsak pénz révén jutott. Zsigmond ugyan az 
oklevélben általánosan utalt hűséges szolgálataira, de a király 
jóindulatának az elnyerését, nem kis mértékben annak az ezer fo
rintnak köszönhette, amit uralkodójának adott. Ez a körülmény 
arról tanúskodik, hogy pénzvagyonát ingatlan, földbirtok szer
zésébe igyekezett felhasználni. Eme pénz részben minden bizony
nyal Vince fehérvári bírótól maradt rá.

Az az érdeklődés, amit Tamás a különböző helyeken lévő bir
tokok iránt tanúsított, azt mutatja, hogy hiába volt Fehérvár 
bírája, hiába voltak mészárszéki ingatlanai a városban, ő pol
gárként is a legjobb befektetésnek nemesi jószág szerzését te
kintette. Ahhoz a típushoz sorolhatjuk őt, amelynek városa 
határain kívül tekintélyes ingatlana volt /18/.

Tamás fivérei és utódai tovább gyarapították a családi java
kat. így tulajdonképpen a Zsigmond-kor végére kialakult az a 
birtokállomány, amely később is a családi vagyon törzsét alkot
ta .

Azok a birtokügyletek, amelyeket eddig ismertettünk -- noha 
polgári eredetű tőkét is megforgattak velük--, nem lépték túl 
azt a keretet, amelyben a középbirtokos nemesek tevékenykedni 
szoktak. A képet módosítja egy 1426-ban kiadott okmány. Ebből 
kiderül, hogy Zsigmond király azért a 6345 aranyforintért, amit 
Szentgyörgyi Vince Bálint kamarahaszna-ispántól kapott, elzálo- 
gosítotja neki s gyermekeinek Tátika várát. Az összeg nem kevés. 
A királynak sürgősen kellhetettl a pénz, mert az uradalom 1404- 
ben 8020 magyar aranyforintot ért. A várat Bálint és gyermekei 
három évig háborítatlanul birtokolták. 1429 őszén azonban Marca
li György és István ama 2000 forint fejében, amit uralkodójuk
nak adtak, jogosultak lettek arra, hogy Tátika várát a zálogból

319



magukhoz válthassák. Azaz, ezek szerint az uradalom 8345 forin
tot ért volna. Bár a veszprémi püspök a következő esztendőben 
tiltakozott a vár ilyen módon való átruházása ellen, az ügylet
ből nem lett semmi. 1435-ben még mindig a Szentgyörgyiek az e- 
rősség urai. /Talán előteremtették a 2000 forintot?/ 1435-ben 
azonban már képtelenek voltak arra, hogy az uradalmat megtart
sák. Ez év júniusában ugyanis Ivánka királynéi ajtónállómester 
és György korbáviai gróf kaptak jogot arra, hogy a Zsigmondnak 
adott 2000 aranyforintért az uradalmat kiválthassák. A Korbávi- 
aiak még el sem foglalhatták a birtokot, amikor új igénylő tűnt 
fel. Néhány hónap múlva ugyanis Gersei Pető és László még 1100 
forintot hozzátettek az összeghez, és az övék lett a vár. 1438- 
ban Albert király örökre nekik ajándékozta az uradalmat.

Tátika várának története azt mutatja, hogy az 1420-as évek
ben a Szentgyörgyi Vincék a tehetős középbirtokosoknál lényege
sen többet szerettek volna elérni. Nem egyszerűen még több 
birtokhoz, hanem váruradalomhoz akartak jutni. Ez a vágy azon- 
bancsak egy időre teljesült, hisz végülis mind a királyné lo
vászmesterével, mind pedig a Zsigmond környezetéhez tartozó, a 
vasi és zalai ispáni tisztséget betöltő, náluk nagyobb vagyonú 
Gersei Petőkkel szemben alul maradtak. A család Tátika elvesz
tésébe később sem nyugodott bele /19/.

6345 forint tekintélyes összeg volt. Mint láttuk, Vince bí
ró öröksége sem érte el ezt az értéket s Tamás bíró Kővágóör- 
sért és tartozékaiért "mindössze" 1000 forintot fizetett.

Perényi Miklós 1428-ban kiadott végrendeletéből értesülünk 
arról, hogy Szentgyörgyi Bálint 7433 forinttal volt neki adó
sa /20/. Az adósság mértéke azt mutatja, hogy Bálint oly je
lentős pénzügyletbe bonyolódott, amelyhez neki nem állt ren
delkezésére elég pénz. Meglehet, hogy épp Tátika várához volt 
szüksége ekkora összegre! Személye a nagybirtokos Perényi szá
mára ugyanakkor garancia lehetett arra, hogy a kölcsönt vissza 
fogja kapni.

Ezek az oklevélhelyek azt sejtetik, hogy a Szentgyörgyiek 
tevékenysége túllépett mind a középnemesi, mind pedig a polgári 
kereteken. Ehhez a hátteret az adta meg, hogy a család tagjai 
az 1410-es évektől bekapcsolódtak a királyi pénzügyek irányí
tásába .

Az uralkodói jövedelmek beszedése, kezelése, nyilvántartása 
a középkori államigazgatásnak az a területe volt, amely első
sorban olyan emberek számára kínált érvényesülési lehetőséget, 
akik rendelkeztek az ehhez szükséges ismeretekkel. A pénzügy
igazgatás különböző posztjain így sok polgári származású ember 
helyezkedett el /21/.

Az általunk feltárt adatok szerint a család tagjai közül a 
fehérvári bíró, Tamás nem tevékenykedett ezen a területen. Fi
vérei, gyermekei azonban igen. Az a körülmény, hogy felismer
ték az állami pénzügyekben rejlő lehetőségeket, adódott abból 
a polgári környezetből, amellyel szoros kapcsolatot tartottak 
fenn. Ahhoz, azonban, hogy hivatalhoz jussanak, szükségük volt 
összeköttetésekre, befolyásos pártfogókra. Minden bizonnyal 
Benedek fehérvári prépost egyengette számukra az utat. A hát
térben azonban -- véleményünk szerint -- egy nála is befolyá
sosabb patrónus, Ozorai Pipo állt.
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Amikor 1407-ben Zsigmond Kővágóörssel ajándékozta meg Tamás 
bírót, az ügy rektora Ozorai Pipo volt /22/. 1412-ben azért kel
lett egy pert elhalasztani, mert Tamás fia László Ozorai sere
gében Itáliában harcolt /23/. Az Ozoraihoz fűződő kapcsolatot 
mutatja az a körülmény, hogy a főúrnak a sóigazgatásban tevé
kenykedő tisztségviselője, Kapy András volt az üzlettársuk /24/. 
A nagyhatalmú báró támogatása, akinek a környezetében kezdte 
talán Benedek prépost is a pályáját /25/, elég garancia lehe
tett arra, hogy az uralkodó megbízzék a fehérvári városbíróban 
és rokonaiban. így a Szentgyörgyiek ahhoz az olasz, illetve ma
gyar polgárokból álló körhöz tartoztak, amely Ozorai körül ala
kult ki. Eme kör tagjai német polgártársaikkal együtt tudásu
kat a fejedelmi pénzügyek kezelésében kamatoztatták. Mint köz
ismert, ez a munka tekintélyes jövedelmet biztosított azok szá
mára, kik erre vállalkoztak.

Az első Szentgyörgyi, aki a pénzügyigazgatásban hivatalt ka
pott, okleveles forrásaink szerint Tamás bíró testvére, Benedek 
volt. Ő 1410-ben a körmöd ispán tisztét töltötte be. Ezen a 
poszton őt 12 évi szünet után 1422-ben fivére, Bálint fogja kö
vetni /26/.

A család tagjai azonban legtöbbet nem a pénzveréssel, hanem 
a királyi adóigazgatással kapcsolatban bukkannak fel az okleve
lekben .

Kubinyi András kutatásaiból tudjuk, hogy az 1370-es évek re
formjai során a pénzverés és az adóztatás szervezetét különvá
lasztották. Ettől kezdve a "kamara haszna" adó szedését az u- 
ralkodótól közvetlenül függő kamarahaszna-ispán irányította, 
aki országos hatáskörrel rendelkezett. Ö vagy bérlő, vagy ki
rályi hivatalnok volt. Az adóigazgatás szempontjából az ország 
ugyanúgy kerületekre /nevezték, cultellus-nak/ oszlott, mint a 
pénzverés szempontjából. Az egyes kerületekben az ispán tiszt
ségviselői dolgoztak /27/.

Egy 1414. március 8-án kiadott oklevélből értesülünk arról, 
hogy Szentgyörgy! Vince Bálint, László és Imre kamarahaszna-is- 
pánok adószedői tevékenykedtek Zala megyében. Ez az első adat 
arra, hogy a család tagjai a királyi pénzügyigazgatás eme ágá
ba bekapcsolódtak. Ebben az évben országos kamarahaszna-ispán 
volt a három Szentgyörgyi. Címük ellenére hatáskörük nem ter
jedt ki az egész országra. így Kapy Andrással társulva, együt
tesen vették bérbe a lippai kerület /kamara-/ adóját Ozorai 
Pipo temesi ispántól. A török elleni védelmi vonalban fontos 
helyet betöltő Temes-vidék adója a területért felelős Ozorai 
Pipónak járt, aki egyszerűbbnek tarthatta, ha nem maga szedi be 
ezt a jövedelemfajtát, hanem bérbe adja. De albérleti rendszert 
maguk a kamarahaszna-ispánok is alkalmazták. így a szatmári ka
marát Kapy Andrásnak adták árendába, aki az ezért járó összeget 
nem egyszerre, hanem részletekben fizette meg nekik /28/.

Az a körülmény, hogy a három Szentgyörgyi ispánságára vonat
kozó első okleveles híradás már úgy mutatja be őket, hogy e jö
vedelemfajta egésze az ő kezükben van, arra mutat, hogy való
színűleg már korábban alkalmuk nyílt arra, hogy bebizonyítsák 
szakértelmüket. Sajnos azonban erről a fennmaradó okmányok nem 
szólnak.
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A Szentgyörgyieknek a királyi adószedésben ekkor betöltött 
szerepét világítja meg a budai káptalan 1415. február 19-én ki
adott oklevele. Eszerint Szentgyörgyi Vince László, aki 31.000 
százötven dénáros forintért vette árendába a szerémi, budai, 
körmöci, kassai és szatmári adókamarákat, ezen a napon rokoná
nak, Bálintnak és a már említett Kapy Andrásnak az összeg felé
ért, átadta a körmöci, kassai és szatmári kerületet. Bálint és 
László ebben az évben a comes lucri camere címét viselték. Eb
ből az okmánból azonban kiderül, hogy ekkor a cím viselői nem 
királyi hivatalnokok voltak, hanem adóbérlők. A 31.000 forint 
tekintélyes összeg volt, de bizonyosan alatta maradt a valódi 
bevételnek. Tudjuk például, hogy egyedül a szerémi cultellusból 
1428-ban az esztergomi érseknek kötelezően járó tized 4876 száz 
dénáros forintot és 37 dénárt tett ki. Azaz az adóból befolyó 
jövedelem itt legalább 48.763 száz dénáros forintra és 70 dé
nárra rúgott./ A forintösszegek természetesen nehezen összehason
líthatók, de a nyers számok érzékeltethetik az arányokat /29/. 
Igaz, a bérlő költségei sem voltak csekélyek. Ö tartotta fenn a 
teljes szervezetet, ő gondoskodott arról, hogy az esztergomi 
érsek a királyi bevételekből neki járó részt megkapja /30/. Mi
vel a 31.000 forintot pontosan megfelezték, joggal gondolhatjuk, 
hogy a szerémi és budai kamarák együttesen értek annyit, mint a 
másik három /31/.

Az oklevélből üzleti vállalkozás körvonalait tapinthatjuk 
ki. A vállalkozás feje, aki a társakat maga mellé vette, Szent
györgyi Vince László volt. Tulajdonképpen az uralkodó adóbér
lője ő volt. Úgy látszik, egymaga nem tudta viselni a feladat 
terheit, ezért társakat kapcsolt be az üzeletbe. Egyik társa 
nagybátyja, Bálint lett, míg a másik Kapy András. Mivel ez a 
három személy már az előző esztendőben is együtt dolgozott, nem 
tekinthetjük László elhatározását elhamarkodottnak, hisz az üz
letfeleknek már az előző évben alkalmuk volt egymás megbízható
ságát lemérni. A vállalkozáshoz szükséges alaptőkét hárman köny- 
nyebben tudták összeadni mint egy személy. Az is igaz, hogy ha 
egymás közt a feladatokat megosztották, a terhek is elviselhe
tőbbé váltak. A 31.000 forintos tőke valószínűleg egészében 
nem állt a rendelkezésükre, s ahogy erre más esetben már volt 
példa, a befolyó jövedelmekből törlesztették a bérleti díjat 
/32/.

Érdekes az oklevél időpontja. Az Anjou-korban a kamarabérle
ti szerződéseket általában Gyertyaszentelő táján készítették. 
1411-ben Kapy András ugyancsak ezidőtájt vált meg országos ka- 
marahaszna-ispánságától. Zsigmond a szerémi kamara adójának a 
szedését 1427. január 30-án szabályozta. Tulajdonképpen a pénz
ügyi év kezdetének számító Gyertyaszentelő után alig telt el 
néhány hét, s máris sor került a szerződés megkötésére /33/.

Mint mondtuk, a felek a feladatot megosztották. Lászlóé lett 
a két legjövedelmezőbb kamara, míg a másik hármon Bálint és Ka
py osztoztak. Ugyanebben az évben az előző évhez hasonlóan a 
lippai cultellust Ozoraitól vették bérbe. így ebben az évben az 
ország adóbevételeinek a nagyobbik része egy vállalkozó konzor
cium kezébe került /34/.

Az, hogy míg korábban Zsigmond maga nevezte ki a Kamarahasz
na ispánokat, most pedig a bérleti rendszer jelent meg, magya
rázható a király távollétével. Zsigmond az ország élére hely

- 322 -



tartókat állított, akiknek a feladatai közé tartozott -- az 
1414. január 6-án kiadott királyi utasítás szerint -- a lucrum 
camere bérbeadása /35/. A vikáriusok éltek a lehetőséggel.

Mályusz Elemér véleménye szerint az 1414-es év fordulópon
tot jelent az adószedés történetében. Ez volt az első esztendő, 
amikor a kamara hasznát nem ezüstdénárban, hanem aranyforintban 
kérték. 1415-ben Stibor panaszt tett a Szentgyörgyi-fivérekre, 
hogy szokás ellenére prediálisaitól is kérték ezt az adót. A 
kamarahaszna-ispánok arra kaptak utasítást, hogy az uralkodó 
visszatéréséig ne zaklassák Stibor prediálisait. Részben az ő 
tevékenységükkel is összefüggésbe hozaható János érsek panasza, 
hogy az egyházfőnek járó bizonyos jövedelmeket nem kapott meg. 
Zsigmond utasítására Garai Miklós nádor, Ozorai Pipo, Perényi' 
Péter országbíró és Pelsőci János tárnokmester megállapították, 
hogy régebben az érsek járandósását nem "de sumpma conductionis 
seu arendationis", hanem azon felül adták ki. Az ügyben kihall
gatták a nagytekintélyű Bernard! Ferencet, aki a rendelkezésünk
re álló okleveles források szerint még az előző évszázadban 
állt az adóigazgatás élén. Az országnagyok megparancsolták "no
bilibus et circumspectis viris comitibus seu conductoribus 
predicti lucri camare Regie Maiestatis", hogy ezt az összeget 
adják ki az egyházfőnek. Kiderült az is, hogy a primás a rézur- 
burát sem kapta meg /36/.

1416-ból és 1417-ből nincs adatunk arra, hogy a Szentgyör- 
gyiek továbbra is az adóigazgatás területén tevékenykedtek vol
na. Arról sem tudunk, hogy Kapynak köze lett volna 1416-ban a 
kamara hasznához. így arra tudunk következtetni, hogy az 1414- 
1415 közötti üzleti kapcsolat felbomlott, az 1415. évi vállal
kozás csak egy évig tartott /37/.

1418-ban tűnt fel ismét Szentgyörgyi a kamara haszna élén. 
Ekkor Bálint töltötte be ezt a posztot /38/. Ezután három évig 
hallgatnak róla a források. 1421 tavaszán találkozunk ismét 
vele ezen a poszton. Kamarása, a Vas megyei eredetű Tilaji Bo- 
doló Benedek végezte a nevében a dikálást Sopron megyében /39/.
A következő évben a körmöci kamra élén találjuk őt /40/.

Mint láttuk, e fontos királyi jövedelemfajta 1415-ben bizo
nyosan bérlők kezén volt, de a bérleti rendszer elemeit az elő
ző évre is ki tudjuk mutatni. Az 1420-as évekből származó ok
levelek arra engednek következtetni, az uralkodó ebben az idő
szakban ismét közvetlen ellenőrzése alá vonta a kamara hasznát. 
Az általa kinevezett ispánok gondoskodtak az adó beszedéséről 
és arról, hogy a királyi utalványokat kifizessék /41/.

Néhány évig nem tudunk arról, hogy a Szentgyörgyiek továbbra 
is részt vettek-e ennek a jövedelemfajtának a kezelésében. Egy 
1427-ben kiadott forrásból azonban kiderül, hogy 1425-ban Szent
györgyi Vince Bálint állt az adóigazgatás élén. Mint a Tátika 
elzálogosításáról szóló oklevelek tanúsítják, a következő esz
tendőben is kamarahaszna-ispán volt /42/. 1427-ben ismét ő töl
tötte be ezt a tisztséget. Hatásköre azonban ekkor ram volt kor
látlan. 1427 januárjában Zsigmond király Brassóban érdekes ok
levelet bocsátott ki. Eszerint az adó beszedése körüli vissza
élések megszüntetése érdekében Szentgyörgyi Vince Bálint kama
rahaszna-ispán mellé Kusalyi Jakes Lászlót és Bátnonostori Töt- 
tös Jánost nevezte ki. Az okmány szerint mind n öt portának 
kellett egy-egy aranyforintot adnia. Ez az aranyforint ekkor
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300 új dénárt ért. A két főúr illetékessége azonban -- szemben 
Szentgyörgyiével -- nem terjedt ki az egész ország területére, 
hanem csak a szerémi kamarára. A királyi utalás szerint a fela
datuk az volt, hogy a kamarahaszna-ispán embereivel együtt vé
gezzék az add kivetését és beszedését. Zsigmond intézkedett ar
ról, hogy a két főúr az előző két évben a Szentgyörgyi emberei 
által összegyűjtött pénzt és azt az összeget, amit még ebben az 
évben kellett összegyűjteniük, vegye át tőlük. A befolyt jöve
delmekről regisztrumot kellett készíteni, amit Bátmonostori és 
Kusalyi mutattak be a királynak. Az 1427. évi kamara hasznát 
a bécsi káptalan és Szentgyörgyi emberei tanúbizonysága a két 
főúr embereinek kellett átadni, akiknek aztán a királyhoz kel
lett a summát továbbadni /43/.

Az okmányból kiderül, hogy Szentgyörgyi Vince Bálint az elő
ző két esztendőben is kamarahaszna-ispán veit, de a beszedett 
jövedelmekkel nem számolt el. Tulajdonképpen csak akkor vált 
szükségessé a számadás elkészítése, amikor a szerémi cultellus 
területén a jogkörét két főúrral kellett megosztania. A királyi 
rendelkezés azt jelentette, hogy ugyan emberei az adószedésben 
részt vettek, de a pénz végeredményben a két főúr kezébe ke
rült. Vagyis Zsigmond a cím megtartása mellett a szerémi kama
ra haszna szedését Kusalyi jakcsra és Bátmonostori Töttösre 
bízta. A szerény okleveles híradások szerint a két főúr emberei 
végezték a kivetést és az adó begyűjtését. Kusalyi Jakes 1427. 
május 11-én 2466 forintot, június 5-én 972 új forintot küldött 
el Töttös Jánosnak. Július 31-én 5256 forint, illetve 9200 fo
rint adóösszegről számolt el főúri társának. Az oklevelekben a- 
zonban sehol sem olvashatunk Szentgyörgyi embereiről /44/.

Ugyenebben az évben más cultellus területén, Heves megyében 
két helybeli nemes, Daroch-i István és Vech-i Barnabás végezte 
a dikálást. Sajnos az oklevélből nem derül ki, hogy kinek a ne
vében /45/.

Az 1425 és 1427 közötti három esztendőben tehát Szentgyörgyi 
Bálint volt a kamarahaszna-ispán. Folyamatos működésének utolsó 
esztendejében -- mint láttuk -- csorbították a korábbi teljes 
jogkörét, s az adó szedését lényegében két főúr intézte Szerém 
területén. A helyzet 1428-ban annyiban változott meg, hogy eb
ben az évben Szentgyörgyiről egyáltalán nem hallunk. A szerémi 
cultellusban a kamara haszna adó Bátmonostori Töttös Jánosra 
lett bízva. Ö volt az, aki a tizedet az esztergomi érseknek meg
fizette, s ő tett panaszt az uralkodó előtt azokra, akik hát
ralékban maradtak /46/. 1428 januárjában a szomszédos budai ka
mara területén fekvő Vas megyében Kopácsi Dénes és János voltak 
az egzaktorok. Dénes budafelhévízi lakos volt, s 1440-ben Buda 
város bírájává választották. A Vas megyei oklevélben a megye 
jegyzékbe foglalta azokat a birtokosokat, akiknek a jószágáról 
még az egzaktorok. nem kapták meg az adót. Az okmány dátuma és 
az imént ismertetett tartalma arra utalnak, hogy a két Kopácsi 
nem annyira 1428-ban, hanem inkább az előző évben voltak adósze
dők a nyugati vármegyében. Sajnos nem tudjuk, hogy. kinek a 
szolgálatában álltak /47/. A Sopron megyei kamara hasznáról ké
szült jegyzékből megtudjuk, hogy a megye adóját Gersei Pető 
udvari ifjú szedette be. A jegyzéket mi 1425 és 1428 közé helyez 
tűk. Mivel Sopron a budai cultellushoz tartozott, azt mondhat-
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juk, hogy Szentgyörgyi nemcsak a szerémi kamara, hanem más terü
letek adóját is másoknak volt kénytelen átengedni /48/.

Az adóigazgatás gyakorlatát tehát az 1420-as évek második 
felében az jellemezte, hogy a kamara hasznát lényegében nagy- 
birtokosok kezelték. A szerémi adatok szerint 1427-ben Szent
györgyi országos jogköre megmaradt, 1428-ban azonban már erről 
sem tudunk. 1425- és 1426-ban -- láttuk -- az országos címhez 
a konkrét pénzügyi teendők is társultak. 1427-ben (a szerémi 
kamarában legalábbis bizonyosan) azonban már nem. Az adószedés 
jogát az uralkodó környezetéhez tartozó nagybirtokosok szerez
ték meg /49/, akik könnyen rá tudták tenni kezüket erre a jöve
delemfajtára. így ahhoz az időszakhoz képest, amikor Szentgyör- 
g,yi Bálint /illetve rokonai/ voltak felelősek a kamara haszná
ért /beleértve természetesen az elszámolási kötelezettségüket/, 
az igazgatás décentraiizálódott.

A helyzet 1429-ben ismét változott, mivel adataink azt mu
tatják, hogy az irányítás országosan ismét egységessé vált. 
Szentgyörgyi Vince Bálint, illetve unokaöccsei, dános és Lász
ló álltak a szervezet élén. Március 20-án az uralkodó utasítot
ta őket, hogy a Szerém megyei kamara hasznából Töttös László 
nándorfehérvári kapitánynak fizessenek ki 12.400 százdénáros 
forintot. Május 4-én embereik Baranya megye kamara hasznából 
2600 forintot utaltak át a vár parancsnokának, majd augusztus 
6-án a Valkó megyei adóból 8000 forintot adtak át Töttös fami
liárisainak. Ebben az évben a Szentgyörgyiek az adót nemcsak a 
szerémi cultellusban, hanem a budai kamarához tarozó Mosonban 
és Sopronban is beszedették. Mint láttuk, korábban Sopronban 
ezzel a feladattal Zsigmond Gersei Petőt bízta meg /50/. 
Olyan területekről vannak tehát adataink, amelyekről az előző 
esztendőben a kamara haszna kezelésében gyakorlattal rendel
kező Szentgyörgyiek kiszorultak. A főúri igazgatás, úgy lát
szik, nem vált be, s ezért tért vissza Zsigmond a szakembe
rekhez .

Ezután azonban vége szakadt annak a 15 éves periódusnak, 
amelynek során a Szentgyörgyiek vissza-visszatérő alakjai vol
tak a kamara haszna adó szervezetének. Legtöbbet Vince Bálint 
viselte a kamarahaszna-ispáni címet, míg rokonai alkalmilag 
tűntek fel. Ez a körülmény mindesesetre arra mutat, hogy a 
Szentgyörgyiek sokszor családi vállakózásnak tekintették ezt 
a hivatalt, amit jogilag a közösen viselt cím tett lehetővé.

Bálint 1429 után eltűnik a szemünk elől. Valószínűleg meg
halt, s vele ez a jövedelemfajta kicsúszott a család kezéből. 
Unokaöccsei szakértelmét azonban számontartottak, s 1435-36- 
ban a királyi pénzügyigazgatás más szektorában találkozunk velük. 
Ekkor a máramarosi sóbányák tartoztak irányításuk alá /51/. Ezu
tán azonban többet nem hallunk róluk; valószínűleg ők is meg
haltak.

Mint látjuk, a kamara haszna igazgatásának az a többé-kevés- 
bé meglévő egységessége, amit a Szentgyörgyiek biztosítottak, 
az 1420-as évek második felében meggyengült, majd megszűnt.

Az, hogy 1428-ban a szerémi kamara adóját Töttös János kezel
te, talán magyarázható azzal, hogy fivére ugyanekkor volt Nán
dorfehérvár várkapitánya . Mint láttuk e fontos erősség fenn
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tartását -- legalább részben -- a szerémi adókés biztosította. 
De 1427 januárjában Belgrád még Szerbiához tartozott, Töttös 
János és Kusalyi János adószedői mégis ebben a déli cultullus- 
ban tevékenykedtek ekkor. Az LL429 előtti esztendők egyikében 
Sopronban Gersei Pető udvari iffiú. tevékenykedett. Tudjuk, Töt
tös László, János fivére abbarr\a Brassóban kapta meg Zsigmond- 
tól az Ozorai halálával megüresedett sókamarák közül a davotit 
és a Szondit, ahol a már elemzett 1427. január 30-i kiadvány 
elkészült. Jakes László rokona, Kusalyi Jakes Mihály Ozorai 
halála után szintén részesült a sókamarákből /52/. Lehet, hogy 
a rendszer változása összefüggésbe hozható Ozorai halálával?

1429 után új nevek tűntek fel a kamarai szervezetben. Zsig- 
mond az adó szedését hol főúrra bízta, hol budai polgárra, hol 
pedig megnatározott célok finanszírozására rendelte.

1432-ben a kassai kés adóját két Rozgonyi, István és György 
szedte be. Ezt a kerületet Zsigmond 1435-ben Budai litteratus 
Györgyre bízta. Az ő emberei tevékenykedtek ugyanebben az esz
tendőben Zala megyében is, mutatva, hogy hatásköre nemcsak egy 
kerületre terjedt ki. 1434-ben az egész országra kiterjedő ha
táskörrel ezt a jövedelemfajtát a boszniai hadjáratra készülő 
Tallóci Matkó szedette be. 1440-ben Budai György ismét ebben 
a szektorban dolgozott. Szemmel láthatóan a fővárosnak ez a 
polgára a királynéi harmincadok és az altárnokmesteri hivatal 
mellett ezt a jövedelemszerzési lehetőséget sem vetette meg. 
Szakértelmét mutatja az, hogy többször találkozunk a pénzügyi
gazgatás eme területén vele /53/. Méltó társa volt a felhévi- 
zi keresztesek 1429. évi gazdatisztje, a már említett Kopácsi 
Dénes. 1433-ban polgártársa, a már említett Budai György vice- 
egzaktorának mondták. A következő esztendőben ugyanitt, Zala 
megyében szedte az adót, de most már Tallóci Matkó szolgálatá
ban. Mint arról már volt szó, 1428 januárjában Vas megye egy 
kiadványában tűnt fel a kamara haszna egzaktoraként. Sajnos nem 
tudjuk pontosan megállapítani, hogy akkor kinek a szolgálatában 
állt. Személye arra mutat, hogy a jó szakemberek a vezetők sze
mélyének a változása ellenére is meg tudták őrizni hivatalukat.

Érdekes módon, a bázeli zsinatra hivatkozva elrendelt ötve
ned adót is nevezték kamara hasznának. Ennek szedését 1437-ben 
Sopron megyében Csetneki László intézte /54/.

Érdemes egy pillantást vetnünk azokra, akikről bizonyosan 
tudjuk, hogy a Szentgyörgyiek kamarai alkalmazottai voltak. Sok 
olyan akadt köztük, akiket fehérvári polgároknak tarthatunk.
1414-ben egy Székesfehérvár Ingovány városrészéből származó 
polgár, Tamás deák intézkedett pénzügyeikben. Ugyanebben az év
ben Székesfehérvári Lukács tűnik fel egzaktorukként. 1414. no
vember 17-én Székesfehérvári Kwer János adott ki Vince Tamás 
fia László nevében nyugtát /55/. A következő esztendőben kama- 
rahaszna-szedőként felbukkanó Szigeti András mögött ugyancsak 
fehérvári polgárt sejthetünk /56/. Bizonyosan a város lakosa 
volt Ezzen-i Bálint, aki 1429-ben Vince Bálint Baranya megyei 
dikátoraként bukkant fel egy oklevélben. Űt ugyanis néhány év
vel később, 1437-ben tekintélyes fehérvári polgárnak mondták 
/57/. 1418-ban Zala megyében Karomlya Bálint és Csuti János az 
egzaktor. Az utóbbit neve alapján Fejér megyei származásúnak 
tarthatjuk /58/. Tehát a Szentgyörgyiek embereik egy részét az
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általuk jól ismert környezetből választották ki. így kaptak 
szerepet pénzügyeik intézésében városuk lakói. A fehérváriak 
az adó szedőiként Temesben, Zalában és Baranyában tűntek fel. 
Egy alkalommal Zala megyében pedig valószínűleg Fejér megyei 
származású személy látta el ezt a feladatot. Természetesen o- 
lyanokat is alkalmaztak, akik a helyi viszonyokat jobban is
merték. így 1421-ben a szomszédos Vas megyéből származó Ti- 
laji Bodoló Benedek az egzaktoruk Sopron megyében /59/.

Vannak olyan személyek, akiknek a származását nem tudtuk 
kideríteni. így nem tudunk semmit sem mondani Morazd-i György
ről, aki 1415-ben officiálisuk volt. Nem tudjuk azt sem, hogy 
Nyáry Péter baranyai adószedő vagy Sarud-i jános és Gál Valkó 
megyei adószedők azon a vidéken születtek-e, ahol a munkájukat 
végezték, vagy pedig az ország más tájairól kerültek ide /60/.

Dolgozatunkban a polgár-nemesi Szentgyörgyi Vince-család 
Zsigmond-kori pályáját tekintettük át. A famíliát az a körül
mény tette számunkra érdekessé, hogy a XIV. század végén szoros 
kapcsolatba kerültek a törzsbirtokuk szomszédságában fekvő Szé
kesfehérvár polgárságával. A család két tagja polgárleányt vett 
nőül. A gazdag fehévári bíró, Vince vagyonát unokaöccse, Tamás 
gyarapította, mind a falakon belül, mind pedig azokon kívül. 
Városában oly nagy hatalomra tett szert, hogy élete végéig meg 
tudta őrizni a bírói tisztséget. A polgársággal való kapcsolat 
tehette a család tagjait fogékonnyá az olyan típusú pénzüzleti 
tevékenységhez, ahol a hasznot a királyi jövedelmek igazgatása 
vagy bérbe vétele hozta. Ahhoz, hogy ilyen pozícióba közülük 
bárki is bekerülhessen, nem nélkülözhették sem rokonuknak, 
Benedek prépostnak a támogatását, sem pedig Ozorai Pipo sóka
marásnak a pártfogását. Segítségükkel a Szentgyörgyiek beju
tottak abba a magyar- német- olasz eredetű, polgárokból álló 
körbe, amelynek a tagjai hol az egyik, hol a másik királyi pénz
ügyi funkció élén tűntek fel. Benedek prépost rokonai a legtöbb 
érdeklődést az adóigazgatás iránt tanúsítottak. 1414-ben és
1415-ben eme jövedelemforrás jórészét bérbe vették. Később már 
nem bérlők, hanem királyi tisztségvisleők voltak ezen a pénz
ügyi területen.

Munkájuk tisztességgel jövedelmezhetett is, bár valóban nagy 
vagyont nem sikerült felhalmozniuk. A legtöbbre Vince Bálint 
vitte, amikor a tátikai uradalmat zálogba vette. A zálogból so
ha nem lett királyi adomány, s amikor az uralkodó a Gersei Pe
tőknek adta a várat, kénytelenek voltak meghátrálni. Vince Bá
lintnak 1428-ban tekintélyes adóssága volt.

Bálint, majd két unokaöccse halála után nem akadt követőjük. 
Mindenesetre az a vagyon, amit Tamás bíró és a kamarahaszna-is- 
pánok szereztek, elég volt arra, hogy azon a tájon, ahol bir
tokaik feküdtek, a tekintélyes nemesek között tartsák számon a 
család tagjait.

Azon polgárokkal szemben, akik vidéken földbirtokot szerezve 
arra törekedtek, hogy nemességre jussanak, a Szentgyörgyiek 
székesfehérvári ingatlantulajdonosokká váltak. Szentgyörgyi 
Vince Tamás pedig a város élére került. Az út tehát éppen for
dítottnak látszott. De a nemesi életformát sohasem adták fel, 
s adataink szerint a család útja ismét visszakanyarodott a ne
mesi életformához. 1441-ben Szentgyörgyi Vince István, 1446-ban
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és 1448-ban ugyanő és Vince Péter töltötték be Fejér megye alis
pánjának a tisztségét. Ekkor Újlaki Miklós familiárisai voltak. 
1452-ben Vince Tamás a nagyhatalmú főúr somogyi ispánja volt, 
1454-ben' pedig egregius címmel a visegrádi vár élén állt /61/.

A Szentgyörgyi Vince-család példája mutatja, hogy a pénzüz
letek ugyan alkalmasak vagyon gyarapítására, de korántsem biz
tos az, hogy ily módon gyors társadalmi rangemelkedést lehetne 
elérni. Ez végülis a Szentgyörgyieknek nem sikerült.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

TQRDAI GYÖRGY

Egy öagelló-kori köznemes rokonsága és pályája 
/Szempontok a Jagelló-kori ügyvédség történetéhez/

A XVI. század eleji oklevelekben többször találkozhatunk 
Rajki Dénes nevével. Forrásainkat vallatva, kirajzolódik e- 
lőttünk családjának és pályájának képe.

A Rajkiak zalai eredetű család, birtokaik nagyságát és szá
mát tekintve a középbirtokos nemesség rétegébe sorolhatók. 1289- 
ben szerzik meg Bökényt, 1337-ben Petréte tulajdonosai is; egy 
évvel később már Rajk, Törek, Petréte, Bezzegd és Bökény bir
tokosai, 1376-ig megszerzik Völgy-Ungot is /1/. A család ere
detéről többet nem tudunk. Rajk, Petréte, Ung, Bezzegd és Bu- 
zád-sziget a XIII. sz. közepén a Hahót-nem Buzád-ágának birto
ka /2/. Övék Rajk 1273-ban is /3/. Arra azonban, hogy a Hahót- 
nembeli Buzád-ág és a Rajkiak között bármiféle kapcsolat lenne, 
egyelőre nincs adat /4/.

A családi birtokállomány a XIV. sz. végére alakul ki. Ebben 
a család két tagjának volt nagy érdeme; mindketten a királyi 
kúria jegyzői. Royk-i Márk comes fia, Benedek, akit 1289-es 
adománylevélben "aule noste notarius"-ként említ IV. László, 
Bökényt szerezte meg, már V. István királytól /3/. Ugyanezt 
a földet kapja -- Petrétével együtt, új adományként -- Rajki 
István, aki már I. Lajos udvarában is dolgozott, és Zsigmond 
kúriai jegyzője volt /6/. A családi birtok -- eltekintve néhány 
zálogügylettől -- már nem gyarapodott tovább: 1521-ben Rajki 
Detre, Imre és Mihály Felső- és Középrajk, Petréte, Völgyung, 
más néven Jakabfalva és Törek possessiókon, továbbá Bökény és 
Bezzegi pusztákon osztozott /7,8/. Hogy nem ez volt az első 
birtokosztály, arra a két Rajk említése is utal. A kiter
jedt rokonság korán hozzálátott a maga részének elkülönítésé
hez: már 1338-ból van adatunk birtokosztályról /9/. A család -- 
birtokait tekintve -- szinte ki sem lépett a megyéből. A XV. 
századból már nincs adat udvari szolgálatra. Ekkor más útját 
keresik az előbbre jutásnak: Rajki Miklós 1486-87-ben a megye 
alipsánja /10/, ami arra is bizonyíték, hogy a család nagy te
kintélynek örvendhetett Zalában.

333



A rokonság birtokai azonban már nem csak Zalában találhatók, 
Igaz, Detre nagyapja, Rajki László még megyebeli birtokos, Ne
szelei Bekő István leányát, Dorottyát vette felelségül /11/. 
Rajki Lászlónak három fia született e házasságból: György, Lő
rinc és Pál. A családnak ez az ága Felsőrajk birtokosa volt 
/12/. György 1471-ben javakorabeli férfi lehetett; /13/ tekin
télyes ember, aki 1476-ban egy választott bíróság tagjaként Ve
tési Albert veszprémi püspöknek ítéli Es'ztrágszigete birtokát 
/14/. 1494-ben már özvegyét említi az oklevél /15/. György fe
lesége távolról került a Rajkiakhoz: Osgyáni Bakos Lőrinc le
ánya, Katalin; családjának névadó birtoka Osgyán Gömörben fe
küdt /16/. Nagy István említi a család Lőrinc nevű tagját, aki
nek fia, János, 1505-ben Hont megyét képviseli Rákoson. Korát 
tekintve, azonos lehetett György apósával /17/. Ez a család is 
a Rajkiakhoz hasonló szinten állhatott: a megyei követen kívül 
ismerjük egy várkapitány tagját is, Osgyáni Bakos Pált, aki 
1457-ben a Hunyadiak kezén lévő Tokaj kapitánya, tehát famili- 
árisi szolgálatban állt /18/. György és Katalin házasságából 
két gyermek született: Borbála és Detre /19/.

Borbála -- akit Potenciánának is neveztek /20/ -- 1492-ben 
már Sitkéi Gotthárd felesége /21/. A Sitkeiek a Ják-nemzetség- 
ből eredő, Vas megyei család; itteni fekvőségeiken kívül Zalá
ban, Fejérben és Veszprém megyében is van birtokuk /22/. A csa
lád Vasban játszott vezető szerepét birtokaik mellett az is bi
zonyítja, hogy az egyik családtag, Antal 1465-ben és 1483-ban a 
megye alispánja /23/. Sitkéi Gotthárd a várnagyságig vitte: 
1514-ben Pápa várnagyaként a keresztesek dunántúli, Sós Domokos 
vezette csapatát veri szét. A vár egyébként Szapolyai-birtok: 
Gotthárd nyilván az ő szolgálatukban állt /24/. A család egy 
másik tagja, Gergely, Kanizsai-familiáris: 1518-ban Kanizsai 
László vasi ispán mellett alispán, ugyanakkor a királyi tanács 
köznemesi ülnökei között is megtaláljuk /25/.

Rajki Detréről először 1489-ben hallunk /26/, mikor is apja 
képviseli érdekeit. Mivel az apa nem mutat be semmilyen felha
talmazást arra nézve, hogy fia nevében eljárhat -- legalább is 
az oklevél nem tud ilyesmiről --, így ez az eset Detre életko
rának meghatározásához is segítségünkre lehet. Ugyanis még az 
apa is köteles -- ha fia eléri a törvényes kort -- ügyvédvalló 
levéllel eljárni annak képviseletében. Ha azonban a fiú a tör
vényes kort még nem érte el -- azaz nem töltötte be a 14. é- 
vét -- az apja képviselte érdekeit, procuratoria nélkül /27/. 
így feltételezhetjük, hogy Detre 1489-ben még nem volt 14 éves, 
így az 1470-es évek közepén születhetett.

Ha születési dátumát helyesnek fogadjuk el, akkor 20. évének 
betöltése előtt nősült: először ugyanis 1495-ben találkozunk 
felesége Rusinth asszony nevével. Ez a házasság újabb, kiter
jedt rokoni kapcsolatokat eredményezett. Rustinth Tejedi Imre 
leánya volt /28/. A Tejedi-családnak kevés birtokáról tudunk, 
Imre familiárisként kereste a boldogulást. Választása -- úgy 
látszik -- sikerrel járt: elegendő pénzzel rendelkezett ahhoz, 
hogy zálogbirtokokat szerezzen /29/. Pályája jelentős, bár nem 
egyedülálló: 1451 és 1474 között Szombathely várnagya, 1456-ban
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és 59-ben soproni comes, 1460 és 1465 között Győr várnagya és a 
megye alispánja /30/. Ezek az adatok arra mutatnak, hogy a győ
ri püspök: Szécsi Ágost familiárisa volt. Szécsi ugyanis 1448 
és 1465 között töltötte be a győri egyházmegye püspöki tisztét, 
1453-től 1465-ig volt a megye ispánja; övé volt Szombathely vá
ra is /31/. Tejedi hűségesen szolgálhatta urát: erre utal "Pis- 
pek" mellékneve /32/ és az, hogy Ágoston püspök utóda, Csupor 
Demeter /33/ megtartotta őt a szombathelyi vár élén. Tejedi 
rangját, befolyását bizonyítja, hogy neki is voltak familiári
sai /34/. Detre tehát előnyös házasságot kötött, felesége zá
logbirtokkal gyarapította a családi birtokállományt: a Gersei 
Petők által apjának elzálogosított Vas megyei Kathafalwa, Myz- 
do, és iHodaz' birtokokat hozta a házasságba. A birtokokat a- 
zonban nem tudták használni, mert -- Szapolyai István nádor 
1495-ös oklevele szerint -- azt a Gersei Petők elfoglalták /35/ 
A pereskedés ellenére még 1513-ban sem lett övék a birtok: ek
kor rendelte el ugyanis II. Ulászló Rusint asszony és unokaöcs- 
cse, Ákosházi Sárkány László beiktatását, aminek a Gerseiek el
lene mondtak /36/.

Felesége révén Detre az Ákosházi Sárkány-családdal is rokon
ságba került: sógornője, Katalin ugyanis Ákosházi Sárkány Lász
lóhoz ment feleségül /37/. Fiaikat, Bernátot és Benedeket 1503- 
ban említik az oklevelek: 1512-ben már csak Bernátról szólnak 
/38/. A Sárkány-család is zalai eredetű, birtokai zömmel itt 
fekszenek /39/. A család kiugró tagja Ambrus, a királyi aula 
köznemesi tagja /40/, aki az 1505-ös országgyűlésen már a bárók 
sorában szerepel /41/, 1506-ban és 1507-ben Pozsony vármegye
ispánja /42/, majd máramarosi kamaraispán /43/, 1524 és 1525
között országbíró és Zala ispánja /44/. Egy másik Sárkány, Lő
rinc ügyvédként működött: 1509-ben Héderváry Ferenc képviselője 
/45/, 1519-ben Kerecsényi Zalay Lőrincé /46/. Neve az ügyvéd
valló levelekben is előfordul /47/. Sikerült előrejutnia az ér
telmiségi pályán is, hiszen megyei jegyzőként működött /48/.

Rusint asszonyon keresztül a Kávási-családdal is rokonsági 
kapcsolatba kerülnek a Rajkiak, hiszen Detre anyósa, Márta Ká- 
vási György leánya volt /49/. Ez a család is a megyei vezető 
köznemesi rétegbe tartozik, birtokai itt fekszenek /50/. Kávási 
György is az alispánságig viszi: 1448-ban, 1449-ben, 1451-ben, 
1453-ban és 1455-ben is zalai alispán /51/, 1453-ben Szántói
Bothka Péterrel közösen /52/. A család később is megtartja ve
zető pozícióját a megyében Kávási László 1513-ban megyei es
küdt /53/.

A Rajkiak tehát mindkét ágon vezető köznemesi familiákkal 
kerülnek rokonságba, véleményünk szerint többször kötöttek -- 
miként Detre is -- előnyös házasságot. A Rajkiak birtokai is 
tekintélyesek, de sokan voltak rá osztályostestvérek /54/, a 
jövedelmeket tehát sok felé kellett osztani. Detrének öt gyer
mekről kellett gondoskodnia: Istvánt és Dorottyát egy 1498-as 
oklevél említi, utánuk pedig még három gyermek született. Al
bert és Gábor neve 1510-ben, Jánosé 1512-ben fordul elő elő
ször /55/.
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A nagy rokonság óhatatlanul magával hozza, hogy állandóan 
napirenden vannak a különböző birtokügyletek. Fentebb már volt 
szó arról, hogyan próbálta Detre és felesége megszerezni -- si
kertelenül -- a Tejedi Imrétől maradt földeket. Detre más irány
ban is próbálkozott: igyekszik megszerezni testvérétől, Borbá
lától néhai anyjuk, Osgyáni Bakös Katalin felföldi részeit: 
Görgőt és Gebelfalvát. Ezt a két 'falut Katalin és testvére, 
István, már 1471-ben felosztotta és elhatárolta /56/, úgyhogy 
ilyen jellegű nehézségektől nem kellett tartani. Detre 1492-ben 
200 magyar aranyforintért veszi meg testvérétől a birtokokat 
/57/, de az üzlet valamilyen okból -- talán nem volt elég pén
ze -- nem jött létre. Ez abból derül ki, hogy 1494-ben újra 
próbálkozik: ekkor zalai birtokrészeit ajánlja fel nővérének, 
aki viszont a fenti két falun kívül Osgyánt is cserébe adja 
/58/. Hogy ez az ügylet sem jött létre, azt a fejlemények ta
núsítják. Detre változatlanul a cserébe felajánlott falvakat 
bírja /59/. Kérdés, hogy fiktív ügyletről volt-e szó csupán, 
vagy Detre tényleg meg akarta szerezni a birtokokat, akár zalai 
birtokai árán is. És ha igen, mi "hajtotta" a Felföldre, mikor 
őt minden szál Zalához kötötte. Ez a kérdés egyébként apjánál 
is felmerült: hogyan került olyan kapcsolatba az Osgyáni Bako
sokkal, hogy végül onnan hozzon feleséget? Mindenesetre tény, 
hogy még 1513-ban is kísérletet tesz e birtokok megszerzésére: 
II. Ulászló Detre panaszára idézi perbe a szepesi káptalant, 
mert az elfoglalta -- még 1495-ben -- Detre görgői és gebelfal- 
vi részeit /60/. A fentiek alapján nem valószínű azonban, hogy 
Rajki Detre a földek birtokába jutott volna.

Kisebb eredményeket azonban -- Zalában, ahol családjának na
gyobb súlya volt -- sikerült elérnie. 1492-ben szerezte meg a 
felsőrajki promontorium hegyvámját, amit még apja zálogosított 
el testvérének, Pálnak /61/, majd az itteni szőlőket anyja vá
sárlással bővíti 1494-ben /62/. Vásárlásra azonban ritkán volt 
lehetőségük: a családnak nagyon kevés készpénze volt. Rajki 
György például egy kardot volt kénytelen zálogba adni /63/; Det- 
rének 1504-ben mindössze 2 aranyforintra van szüksége, de ennek 
előteremtéséhez is el kell zálogosítania egy felsőrajki job
bágytelket nagybátyjának, Lőrincnek /64/. 1510-ben, amikor Lő
rinc leányának, Borbálának járandóságát kellett volna kifizet
niük, Rajki Pál és Detre ismét kölcsönhöz folyamodik: Kerecsé- 
nyi Györgytől kapnak 60 forintot jakabfalvi részeikért /65/. 
Rusint asszony unokaöccséhez, Sárkány Bernáthoz kénytelen for
dulni: felsőhaholti hegyvámját adja zálogba 20 forintért /66/. 
Néha tehát filléres gondokat sem tudtak megoldani, csak kölcsön 
felvételével.

Vajon milyen útját választotta Detre a felemelkedésnek? Tár
sadalmi rétege számára ebben a korban a familiarités kínálko
zik az előmenetel legsimább útjának. Rokonságában számos példát 
taláhatott erre: sógora, Sitkéi Gotthárd Szapolyai-familiáris- 
ként emelkedetr a várnagyságig, Sitkéi, egyik atyafia pedig Ka
nizsai-familiárisként jutott el Vas megye alispáni székébe. A- 
pósa, Tejedi Imre, a győri püspök szolgálatában szerzett bir
tokokat és több jelentős tisztséget. Anyja családja a Hunyadiak 
szolgálatában kereste a boldogulást. Annál meglepőbb, hogy Det-
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re ilyen irányú kapcsolataira semmi sem utal. Elképzelhető, hogy «
talán a leghatalmasabb rokon, Sárkány Ambrus vette pártfogásába.

Az előrejutás lehetőségét azonban másutt kereste Detre. Hogy 
ennek milyen iránya lehetett, arra egy 1496-ból fennmaradt mis- 
silisből következtethetünk: ezt a nehéz kézirású levelet ugya
nis Detre saját kezűleg írta /67/. Mindez azt jelzi, hogy atyja 
olyan ismeretekkel igyekezett ellátni fiát, amelyek e korban 
még nem voltak jellemzőek erre a rétegre. Családjában nem 5 
volt az egyetlen, aki ismerte a betűt: 1511-ben Rajki Albert 
fia, Éliás tanul Krakkóban /68/, 1527-ben Rajki Ferenc Becsben 
/69/. Rokona, Sárkány Lőrinc ügyvéd és megyei jegyző volt. Az 
írni tudás is széles lehetőséget tárhatott az emelkedni kívánó 
nemes elé: l e h e t e t t  megyei jegyző, de nem volt elérhetetlen a 
kőriai szolgálat sem -- amire a családban szintén volt már pél
da -- főként egy-egy nagyúr árnyékában. Detrével azonban nem 
találkozunk ezeken a helyeken: ő ügyvédként működött.

Működése a Mohács előtti időszakra esik -- életkora is ezt 
indokolja. 1517-ben a zábrábi káptalan nevében -- a káptalan 
Brandenburgi Györggyel pereskedett -- mutat be oklevelet Borisz- 
ló Péter dalmát - horvát - szlovén bán előtt /70/. 1519-ben
Báthori Szaniszlófi János fiát, Lászlót képviseli /71/ -- a 
praesentia regia ügyvédvalló levelével -- abban a perben, ame
lyet még Szaniszlófi János indított 1493-ban az elhunytMeggyes-i 
Morocz István birtokaiért Báthori István, András és ennek fia: 
György, továbbá a néhai Perényi János fiai: Gábor, és Mihály 
ellen /72/. Detre Szaniszlófi László nevében két oklevelet mu
tat be /73/; ehhez feltétlen szakértelem kell /74/. Szakértel
mére mutat az is, hogy a régóta húzódó, bonyolult per vitelét 
nem kisebb embertől, mint az egyik legismertebb hivatásos ügy
védtől, Makrai Gergelytől vette át /75/. Detre perbeli ellen
fele, Perényi fiainak képviselője szintén híres ügyvéd, Fanchy- 
kai Ferenc /76/.

Nem ez volt az egyetlen eset, hogy ilyen nagy port felvert, 
bonyolult ügyben kapcsolódott be az egyik fél képviselőjeként: 
1523-ban ő az ügyvédje a hűtlenné nyilvánított volt nándorfe- 
hévári bán, Héderváry Ferenc feleségének Borbálának /77/. Ez a 
per bonyolultsága miatt volt nehéz. Héderváry birtokaira többen 
igényt tartottak /78/, a per során több mint húsz /!/ okleve
let mutattak be a felek igényeinak alátámasztására, az eliga
zodás nem kis feladat lehetett. Az ellenfelek itt is nagy hírű 
ügyvédek: Tordai János és Milolai Gergely /79/. Egy ilyen ü- 
gyet, amely alapjaiban érinti Héderváry Ferenc és felesége eg
zisztenciáját ,csakis nagy tudású, felkészült ügyvédre bízhat
tak.

Eddigi adataink három olyan személy képviselőjeként állítot
ták elénk őt, amelyek törzsbirtokai egymástól messze feszenek: 
a Szaniszlófiák Szatmárban, a Héderváryak Tolnában rendelkeznek 
legnagyobb birtokaikkal; a zágrábi káptalan Zágráb megyében 
fekszik. E területi szórtság hivatásos ügyvédre mutat /80/, u-*- 
gyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy -- amint az a középkorban 
gyakori -- familiárisként urát képviselte volna bármelyik per-
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ben /81/. Az ügyvédvalló levelek csak növelik a területi tarka
ságot. 1519-ben az egri káptalan előtt vallja ügyvédjéül Rajki 
Detrét Kazai Gyulaffy Ferenc özvegye, Erzsébet. Az oklevélben 
előfordulnak más ügyvédek is: Sárkány Lőrinc, Mikolai Gergely, 
Fanchykai Ferenc /82/. 1520-ban a székesfehérvári keresztes
konvent vallja őt ügyvédjéül. Ebben a procuratóriában is elő
fordulnak nagy nevű kollégák: Sárkány Lőrinc és Mikolai Gergely 
deákon kívül Kissingi Ficsor Benedek /83/.

Adataink egyértelműen hivatásos ügyvédre mutatnak. Kubinyi 
András az ügyvédvalló levelekben előforduló, ügyvédi funkciót 
ellátó személyeket három csoportba osztja: /84/ 1.: Azok, akik 
"legfeljebb egy prostestatiót mondanak ki, vagy tartozásokat 
vesznek át ... és nem tudnak latinul sem". 2.: A már tényleg 
ügyvédkedők: tevékenységük a rokonságra, a megyére, esetleg do- 
minusuk ügyeire terjed ki. 3.: Akik hivatásos ügyvédnek nevez
hetők: "az ország legkülönbözőbb részéből származó ügyvédvalló 
levelekben olvastuk nevüket". Ide sorolható Rajki Detre is.

Szakértelme a fenti példákból egyértelműen megállapítható. 
Kérdés persze, hogy alkalmazhatjuk-e rá -- a még nem teljesen 
tisztázott jelentésű -- litteratus jelzőt /85/. Az oklevelek 
soha nem teszik ki neve mellé, ellentétben a néha előforduló 
nobilis-szal. Lehetséges, hogy nem fogalmazott periratokat /86/, 
de hogy a szokásjoggal tisztában volt és ismerte az oklevél ér
tékét, az biztos. 1520-ban Rajki Detrének adja ki Újlaki Lőrinc 
országbíró privilegiális formában a Rajkra vonatkozó 1273-as 
oklevél másolatát /87/. Detre tehát tudta, hogyan kell hozzájut
ni egy oklevélhez, ami más tulajdonában van -- IV. László ok
levelét’ Bornemissza János budai várnagy őrizte --, méghozzá o- 
lyan formában, amely jogbiztosítékul szolgálhat. Ha litteratus 
volta nem is, de a litteratus réteggel való szellemi rokonsága 
biztos. Működése során szerzett tekintélyének köszönhette, hogy 
1521-ben fogott bíróként szerepelt /88/.

Családjában nem ő volt az egyetlen ügyvédkedéssel foglalko
zó. A többiek működése ilyen mértékben nem dokumentálható, 
nyilván nem is voltak ismert, hivatásos ügyvédek. Rajki Pált 
és Pétert 1523-ban vallották ügyvédjükül Sitke-i Sitkéi Sebes
tyén és jobbágyai /89/. Másik adatunk -- egy csonka oklevél -- 
1523-ból való: ebben Rajki Imrét vallja ügyvédül Gyepes Mi
hály /90/.

Rajki Detre olyan rétegből jött, amely a felemelkedés útjául 
a betű ismeretét választotta. A XVI. század elejére hivatásos 
ügyvéddé lépett elő, tapasztalatait nehéz ügyekben hasznosítot
ta. Mind perbeli ellenfelei, mind az ügyvédvalló levelekben ta
lálható "kollégák" tekintélyes emberek: a hivatásos ügyvédség 
képviselői. Detre ezekkel került egy sorba; családjában mások 
is ügyvédkedtek -- mindez arra mutat, hogy e köznemesi réteg a 
hivatásos ügyvédség utánpótlását adhatta, élve az írástudás el
terjedése nyújtotta lehetőségekkel.
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péig. II. Bp. 1901, 126 sk.
/3/ DL 67.591
/4/ Oszvald Ferenc szerint a Rajkon lévő premontrei monostort, 

amely a csornai egyház filiája, és amelyet Szűz Máriának 
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/24/ Barta Gábor - Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben.

Bp. 1973. 155. és 212.1. Nagy Iván: i.m. X., 238.1. Csán
ki: i.m. III. 210.1.
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magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád-házi királyok 
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1476-ban a Bodoló-családtól : Csánki: i.m.II. 814.1.; A 
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/30/ Kálniczky: i.m. 105, 147. 1.
/31/ Sebestyén Béla: Magyar achontológia 1000-1526. h.n.; é.n. 

45. és 188. 1. Csánki: i.m. II., 721.1.
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/33/ Sebestyén: I.m. 45.1.
/34/ Dl 67.628. Az oklevél együtt említi Tejedi és a püspök fa

miliárisait, név szerint 17-et, hozzátévé, hogy más fa
miliárisaik is vannak.

/35/ DL 67.637
/36/ DL 93.763
/37/ DL 67.644
/38/ 1503: DL 67.872; 1512: DL 101.811
/39/ Csánki: i.m. III. 180. 1.
/40/ Kubinyi: Köznemesi ülnökök; 266.1.
/41/ Fügedi Erik: A XV. századi magyar arisztokrácia mobilitása 

Bp. 1970. 159.1.
/42/ DL. 93.722; Sebestyén: i.m. 160. 1.
/43/ DL.71.122
/44/ Sebestyén: i.m. 102. és 250. 1.
/45/ A Héderváry család oklevéltára I — 11. Közük: Radványszky 

Béla és Závodszky Levente. Bp. 1909. I., 366. sz.
/46/ DL. 71.153
/47/ 1519: DL. 90.308 ; DL.106.763
/48/ Kubinyi András: 'írástudás és értelmiségi foglalkozásúak 

a Jagelló-korban. 206 1. 50. j. Magyar Herold I. Szerk.:
Kállay István Bp. 1984.

/49/ DL. 101.811.
/50/ Csánki: i.m. III., 159.1.
/51/ u.o
/52/ A Teleki család oklevéltára. Szerk.: Barabás S. I-II. Bp. 

1895. 216. sz.
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/53/ Holub: i.m. 195. 1.
/54/ DL. 67.649 Detrét és két nagybátyját, továbbá Rajki Imrét 

említi osztályostestvérekként az oklevél.
/55/ 1498: DL. 101.986 1510: DL. 102. 697 1512: 101.811
/56/ DL 67.630
/57/ DL 67.633
/58/ DL 67.636
/59/ DL 67.632
/60/ DL 67.658
/61/ DL 102.253
/62/ DL 67.634
/63/ DL 49.896
/64/ DL 67.652
/65/ DL 102.697
/66/ DL 93.760 és DL 101.811
/67/ DL 104.718
/68/ A krakkói magyar tanulók háza lakóinak jegyzéke Bp. 1893.

15. és 79. 1. Magyarországi tanulók külföldön III.
/69/ A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-1630. 

Bp. 1902. 189. 1. Magyarországi tanulók külföldön IV. Fe
renc -- korát tekintve azonos lehet Rajki Pál Ferenc nevű 
fiával, akit már 1949-ben is említ egy oklevél: DL 67.634 

/70/ DL 37.650 
/71/ DL 71.050, DL 71.157
/72/ A per menetére DL 71.050, 71.053, 71.054, 71.056, 71.062, 

71.157, 71.158, 71.164. A perbe bekapcsolódott Bélteki
Dragffy Bertalan erdényi vajda is.

/73/ DL 71.158,
/74/ Kubinyi: írástudás, 190. 1.
/75/ Makrai képviseli pl. Héderváry leányát, Drágffy Bertalan 

özvegyét, Dorottyát 1509-ben egy Héderváry Ferenc elleni 
hatalmaskodási perben. Héderváry ügyvédje a perben a már 
többször említett Sárkány Lőrinc: Héderváry: I., 366. sz. 
1512-ben a budai káptalan előtt Brandenburgi György vallja 
Makrait ügyvédjéül: DL 37.902.
Makrai egyébként Szabolcs alispánja is volt. Kubinyi: írás
tudás, 194. 1. és 204. 1. 42. j.

/76/ DL 71.157
Fenchykai 1518 és 1526 működött ügyvédként, bár nem is 
volt litteratus. 1526-ban Drágffy Dános mellett országbíró 
volt: Kubinyi: írástudás, 195. 1. és 207. 1. 53. j. 

/77/ Wenzel Gusztáv: A Héderváry Ferenc jószágai fölötti per és 
ítélet 1523-ban. Magyar Történelmi Tár VI.

/78/ Korlátkövy Péter, Sárkány Ambrus, Thurzó Elek, Margit Si
mon, Kórodi Albert -- ismert, nagy nevét.

/79/ Mindketten hivatásos ügyvédek. Mikolai 1512 és 1526 között 
17, Tordai 1522 és 1526 között 8 ügyvédvalló levélben sze
repel. Kubinyi: írástudás, 192. 1.

/80/ Fügedi Erik: Verba, volent ... Középkori nemességünk szó
belisége és az írás 458.1. Fügedi ERik: Kolduló barátok, 
polgárok, nemesek Bp. 1981.

/81/ Bónis György: A jotudó értelmiség a Mohács előtti Magyar- 
országon. Bp. 1971. 49. 1.
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/82/ DL 90.308 Kazai Ferencet egy 1502-es oklevél említi: Bé- 
kefi Rémig: A pásztói apátság története 1190-1702. h.n. 
1898. 126.sz. /459. skk./ Egy másik Kazai, György, 1459- 
ben a Hunyadiak munkácsi várnagya.
Kálniczky: i.m. 121. 1.

/83/ DL 106.736 Kissingi 1512 és 1526 között 13 ügyvédvalló 
levélben szerepel. Kubinyi: írástudás, 192. 1.

/84/ Kubinyi: írástudás, 191. 1.
/85/ uo., 195. 1.
/86/ uo.
/87/ DL 67.659, 67.661
/88/ Kubinyi: írástudás 205. 1, 47. j.
/89/ DL 47.485 Érdemes felfigyelni rá, hogy a Rajkiak és a 

Sitkeiek rokonságban álltak egymással.
/90/ DL 90.736
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

BILKEI IRÉN

Hiteles helyek Zalában 
/XIII-XVI. század/

Történeti szakirodalmunk hiteles helyeknek /loca authen
tica vagy credibilia/ nevezi azokat az egyházi testületeket, 
amelyek a felek kérésére vagy hatósági utasításra hiteles pe
csétjükkel ellátott közhitelű okleveleket állítottak ki. A feu
dáliskori magyarországi jogszolgáltatás eme sajátos intézmény- 
rendszere a másutt korán elterjedt közjegyzők funkcióit látta 
el /1/. A hiteleshelyek jogtörténeti elemzését Eckhart Ferenc 
századeleji nagy munkájában máig érvényes megállapításokkal el
végezte /2/. Jól ismert szerepük a feudáliskori magyar közi
gazgatásban is. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy néhány 
zalai hiteles hely «okleveles anyagának vizsgálata milyen tele
püléstörténeti tanulságokkal szolgálhat. Tanulmányom bevezető
ül szolgál egy nagyobb lélegzetű munkához, amelyben a zalavá- 
ri és a kapornaki konvent hiteles helyi tevékenységét szeret
ném feldolgozni.

Mint ismeretes, a hiteles helyek a pristaldia intézményére 
vezethetők vissza. A XIII. században jelentkezik először az az 
igény, hogy az istenítéleteknél jelen lévő poroszlók szóbeli 
tanúbizonysága helyett, miután azok sokszor megbízhatatlanoknak 
bizonyultak, a registrumok bejegyzései alapján kiállított okle
veleket fogadják el hitelesnek. Mivel az istenítéleteket püspö
ki székhelyeken vagy káptalanoknál tartották, automatikusan 
hozzájuk fordultak az oklevelek kiállításáért. Később ezt a 
tevékenységet kérték a nagyobb konventektől is. A XIII. század 
közepén már minden egyházi szervnél találkozunk hiteles tevé
kenység nyomaival, így a megbízhatóság érdekében ‘ szükségessé 
vált működésük szabályozása. Először az 1231. évi törvény tette 
kötelezővé, hogy a poroszlók szóbeli bizonyítása mellett a bí
róságok csak a káptalanok és konventek tanúsító okleveleit fo
gadják el hiteles bizonyságként. 1351-ben Nagy Lajos törvénye 
korlátozta a hiteles helyi jogot, amennyiben a kisebb konven- 
teknek megtiltotta az oklevelek kiállítását, 1353-ban pedig
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felülvizsgálta a pecsétjüket. Ettől kezdve közhitelessége csak 
annak a helynek volt, amely a király által adományozott hiteles 
pecséttel rendelkezett /3/.

A történeti Zalában az alábbi helyek végeztek hiteles helyi 
tevékenységet: a zalavári, kapornaki, tihanyi, csatári és al
mádi bencésrendi, a türjei premontrei és az újudvari keresztes 
konventek. Közülük a zalavári és a kapornaki kivételével az 
összes többi csak 1353-ig működött, ekkor Nagy Lajos tőlük is 
visszavonta pecsétjüket /4/. A XIII. század közepén jelennek 
meg az oklevelekben a zalai kis konventek hiteles tevékenységé
ről az adatok. Ezekre most itt csak utalok. A csatári konvent 
hiteles működését először 125G-ben /5/, az újudvari konventét 
1266-ban /6/, a türjeit 1268 körül /7/, az almádi konventét 
pedig 1249-ben említik (pecsétje is ismert SIGILLUM CAPITULI 
BEATE MARIE DA ÁLMÁD körirattal). E kis konventek méreteire jel
lemző az, amit az almádi konventről ismerünk, 1345-ben maga az 
apát ment határjárást tartani, mint hiteles személy /8/.

A szintén a XIII. századtól ismert zalavári és kapornaki 
konventek hiteles tevékenysége éppen ettől az időponttól fogva 
válik jelentőssé. Okleveles anyagunknak nagy része fennmaradt.
A zalavári konvent hiteles helyi levéltárát ma a Zala megyei 
Levéltár őrzi. Ez tulajdonképpen a zalavári és a kapornaki kon
ventek együtt kezelt anyagát jelenti, összesen 2553 db okleve
let az 1338 és 1575 közötti időből. Közülük 238 db Mohács előt
ti /9/. Egyébként ebbe a levéltári fondba tartozik a zalavári 
konvent újkori hiteles helyi tevékenységének iratanyaga is, az 
utolsó oklevél sorszáma 18.285. /Ez a közel 16 ezer irat is fel
dolgozásra vár és értékelésük bizonyára új szempontokkal és 
eredményekkel gazdagíthatná a hiteles helyek újkori működésé
ről ismert nézeteinket/. Visszatérve a középkori anyagra, az 
oklevelekhez tartozik még 4 protocollum-kötet is. Ezt a levél
tárat a XVIII. század végén rendezték, fasciculus -- numerus 
rendszerbe sorolták és jó segédletekkel látták el. Ekkor ké
szültek az extractus-kötetek, valamint személy- és helynevek 
szerinti indexek. A rendszer máig használható, a darabszintű 
rendezés során a középkori és a XVI. századi oklevelekhez ké
szült kiegészítésül időrendi cédulamutató, ill. elkezdődött 
az oklevelek regesztázása is.

A zalavári konvent hiteles helyi működésére az első adat 
1260-ból ismert egy pacsai határjárás kapcsán /10/. A pecsét 
először 1339-ben tűnik fel. Kör alakú mezőben Adorjánnak, a 
konvent névadó szentjének glóriás képe látható, jobbjában lo
bogót, baljában ekevasat tart. Körirata: S. CONVENTUS. SCT AD- 
RIANI. DE ZALA /11/. A korai hiteles tevékenységnek ma már csak 
kisszámú okleveles bizonyítéka áll rendelkezésünkre, aminek 
egy 1341-ben pusztított tűzvész az oka. A veszprémi káptalan 
1341. szept. 15-én kelt oklevelében Miklós zalavári apát kéré
sére, annak elbeszélése alapján bizonyítja, hogy az apátság 
levéltárában tűz ütött ki, mert a sekrestyés fráter elaludt és 
az égve felejrett gyertya megyújtotta az iratokat. A tűzben 
elhamvadtak a pápák és a szent királyok oklevelei /12/. Jelen
leg a zalavári hiteles hely levéltárunkban meglévő első okleve
le 1375. jan. 2-ról datálódik. A pergamenre írt, pergamenszala
gon függő pecséttel hitelesített oklevél egy bevallás /fassio/,

344



a zalavári konvent előtt Aracha-i Benedek fia Bohon nyilatkozik,
hogy osztolci birtokát elajándékozza /13/.

A kapornaki konvent hiteles helyi működését először 1240-ben 
említik. Pecsétje 1292-ből ismert, köralakú mezőben a szent üdvö
zítő, a konvent névadója, kezében könyvet tart. Körirata: S.
CO/N/VE/N/TVS SCI SALVATQRIS DE COPORNVCH /14/.

A két konvent működése ezután nagyjából párhuzamosan halad, 
a XV.-XVI. században az oklevelek a szokott hiteles helyi kiad
ványok formáját és tartalmát mutatják. Tartalmilag két csoport
ra oszlanak, fassiók és relatiók. (A fassiók a hiteles helyek 
előtt tett különféle bevallások: adásvétel, csere, osztozkodás, 
végrendelet, zálogügylet, fizetési nyugták stb. A relatiók a hi
teles hely által tett jelentések birtokbeiktatásról, peres ü- 
gyek különböző szakaszairól, határjárásról, stb). Mindkét cso
portról készülhettek transsuptiók, azaz átírások akár a felek 
által bemutatott oklevelekről, akár a hatóság utasítására ki
keresett oklevél hiteles kiadványáról volt szó /15/.. Mindkét 
konvent működésének fénykora a Mohács utáni évtizedekre esett, 
aminek a török terjeszkedése volt az oka. A XVI. század köze
pére több, valaha tekintélyes konvent a Dél-Dunántúlon siralmas 
állapotba jutott. A szekszárdi 1526-ban elpusztult. A somogyvá- . 
ri bencés konventről tudjuk, hogy 1508-ban, amikor a rendi vi- 
zitátorok vizsgálatot tartottak a Szent Egyed-apátságban, düle- 
dező templomépületet és összesen öt szerzetest találtak, akik 
közül kettő állandóan kiküldetésben járt hiteles tevékenységet 
végezni /16/. A pécsváradi konvent sem működött már hosszú ide
je. így gyakorlatilag a zalavári és a kapornaki konventre maradt 
a Dél-Dunántúl lakossága jogügyleteinek intézése/17/.

Tekintsük át a hiteles helyek területi hatáskörének kérdé
sét. Hatáskörük azt a területet foglalta magában, amelyen a hi
teles hely emberei kiszállásokat végeztek és amelyről a lakosok 
a testületet felkeresték bevallást tenni. Ez természetesen a 
közelükben működő hasonló intézmények számától és távolságától 
függött. Ezenkívül országos hatáskörrel rendelkezett az óbudai 
és a boszniai káptalan, valamint a fehérvári johanita konvent 
/18/. így a történeti Magyarország területén az Alföldön és Er
délyben 8-10 megyére, míg a Dunántúlon 3-4 megyére terjedt ki 
egy-egy hiteles hely tevékenysége. A területi hatáskör kezdet
ben a szokásjog alapján formálódott, majd Zsigmond király ren
delettel tette kötelezővé, hogy a jogügyletről abban a megyé
ben működő hiteles helyen állítsák ki az oklevelet, amelyben a 
jogügylet tárgyát képező birtok feküdt /19/. Ezt a tételt vi
szontlátjuk Werbőczy Hármaskönyvében is: "...cum testimonio 
illius capituli vel conventus, quod in ipso comitati, ubi exe- 
cutio fit, habetur" /20/. A XVÍ. század második felében ez a 
kötöttség a fenyegető török terjeszkedés miatt oldódott fel. 
Ismerünk pl. 1557-ből egy rendeletet, amely megengedi, hogy a 
zalavári és a kapornaki konvent azon területen is hajthasson 
végre hiteles helyi működést, ahol egyébként a veszprémi káp
talan lenne illetékes /21/.

így két konventünk hiteles tevékenységének nyomai Zala, a 
szomszédos Vas, Veszprém, délen Baranya, Somogy, és Tolna megyék
ből ismertek, mégpedig úgy, hogy a zalavári konvent Zala megyén 
kívül inkább Baranyában és Somogybán működött. 1563-ban az or
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szággyűlés rendelte el, hogy a zalavári apát küldjön ki Sziget 
várába 1-2 konventtagot, hogy a hiteles helyi munkát elvégez
zék, mert a •Szigetiek a töröktől való félelem miatt nem mer
nek a várból kimozdulni /22/. Az okleveleik tanúsága szerint 
ez a munka í559-60-ban volt a legnagyobb arányú. A konvent le
véltárában é két évben az előzőekhez képest majdnem megduplá
zódott a ráokmaradt oklevelek száma.

Itt hívnám fel a figyelmet az ebből a korszakból származó 
hiteles helyi kiadványok forrásértékére. Zala megye történe
téhez például az 1526 utáni évekre a legfontosabb forrást je
lentik, amelyek pl. csak 1555-től fognak kiegészülni a megyei 
közgyűlési jegyzőkönyvekkel.

A településtörténet kutatói számára a hiteles helyi kiadvá
nyok közül a határjárás /metales/ és a birtokba iktató /sta- 
tutoriae/ oklevelek szolgáltatnak nélkülözhetetlen adatokat. 
Jelen keretek között egyikbe sem mélyedhetek bele, különösebb 
bizonyításra talán nincs is szükség. A birtokba iktató okleve
lek néhány mozzanatát azonban példákon megemlíteném. Mind a
XVI. század közepének romló viszonyaira, mind a török hódítás 
útvonalára kap új adatokat a zalavári konventnek 1559-ből és 
1560-ból származó okleveleiből. Pl. 1559. okt. 27-én azalavári 
konvent jelenti, hogy Ferdinánd király mandátumára végrehajtott 
egy birtokbaiktatást Horpács nevű birtokba, de azt akkor már 
a török elfoglalta, így az aktus Szenyér várában történt /23/. 
Ugyanebből az évből jelenti a konvent Nádasdy Tamás nádornak, 
hogy a fent említett Szenyér várában hajtott végre Somogy me
gyei birtokba iktatásokat, mert az érdekeltek a töröktől való 
félelem miatt az adományozott falvak színe előtt egyszerűen 
nem mertek megjelenni /24/.

A hiteles helyi tevékenység lassú hanyatlásának és sokszor 
formálissá válásának jele pl. az az oklevél, amelyben a zalavá
ri konvent jelenti, hogy Ferdinánd király utasítására magát Ná
dasdy Tamást sem tudta néhány Somogy megyei birtokba beiktat
ni, mivel azokat a török akkor már /1553/ elfoglalta /25/. 
A hanyatlás jele még, hogy 1554-ben a legsúlyosabb vád lehető
sége merült fel a kapornaki hiteles hely ellen: megcáfolták, 
hogy a Csányi-család érdekében oklevélhamisítást követett el 
/26/.

1566-ban a török elfoglalta Szigetvárt és nyomult tovább a 
Dunántúlon. Ez már a két kovnent igazi hanyatlásának kora, a 
kiadott hiteles oklevelek száma rohamosan csökken, majd meg
szűnik. 1575-ben orszűggyűlési határozat rendeli el, hogy mi
vel a zalavári és a kapornaki konventek elpusztultak, iratai
kat Vasvárra szállítsák át és a hiteleshelyi jogokat a vasvári 
káptalan gyakorolja tovább /27/. Ezt a rendeletet akkor még 
biztosan nem hajtották végre, mert Zala megye közgyűlése 1580. 
máj. 12-én határozott arról, hogy a két konvent iratait a somo
gyi konvent pecsétjével együtt az akkor már Szombathelyen műkö- 
dú vasvári káptalanhoz kellett vinni /28/. Ez végül csak a me
gye ismételt sürgetésére 1583. szept. 11. után történt meg /29/

A török hódoltság korában a Nyugat-Dunántúlon ezután már 
csak két hiteles hely működött: a győri székeskáptalan és a 
vasvári káptalan /30/.
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A kapornaki konvent pecsétje
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A zalavári apátság 1757-ben Mária Teréziától visszakapta a
hiteles helyi tevékenység /31/ gyakorlásának jogát és vele e-
gyütt új pecsétet is.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KÖBLÖS JÓZSEF

A fehérvári káptalan vonzáskörzete a középkor végén

A magyarországi káptalanok nem pusztán egyházigazgatási szem
pontból érdemelnek figyelmet a magyar középkorkutató számára, 
hiszen tagjaik az egyházi középréteg gerincét alkotva, jelentős 
szerepet játszanak az országos és a helyi politikai életben, 
valamint a művelődés terén. Ezek között is elsődleges szerepet 
játszik a székesfehérvári társaskáptalan a káptalani egyház 
koronázótemplom volta és a testület országos hiteleshelyi ha
tásköre miatt /1/: nem véletlen, hogy tagjainak jelentős ré
sze az egyázi középréteg elitjét alkotja. Velük kapcsolatban 
korábban egy komplex vizsgálatot végeztem, mely származá
sukra, tanultságukra, személyi kapcsolataikra, egyházi és po
litikai pályafutásukra terjedt ki /2/. A jelen előadás a káp
talanba való bejutás módjait vizsgálja abból a szempontból, hogy 
milyen törvényszerűségek mutatkoznak a kanonokok származáshe
lyeinek területi eloszlásában.

Ez a vizsgálat csak azokra terjed ki, akiknek bejutásában 
a területiség valóban játszott több-kevesebb szerepet. A vizs
gálandó személyek behatárolásával kapcsolatban két dolgot kell 
előrebocsátanom. Az egyik a bejutás módjaira, a másik a kápta
lan felépítésére vonatkozik.

Az 1417-es konstanzi bulla óta az összes magyarországi egy
házi javadalmat formailag a király tölti be főkegyúri jogon, 
vagyis jelöltjeit a pápa ellentmondás nélkül megerősíti /3/. 
Kegyúri jogát a király azonban legtöbbször személyre szólóan 
továbbadományozta, a káptalani helyek betöltését például a he
lyi püspökre vagy prépostra ruházta. Fehérvárott is többször 
nyerte el a prépost a kegyúri jogot /4/. Ez a jogi helyzet a- 
zonban még nem ad elég magyarázatot arra a kérdésre, hogy a 
király vagy a fehérvári prépost milyen szempontok, személyi 
érdekek és sugallatok hatására döntötte el, hogy kinek adja 
a javadalmakat. így a jogi aktus mögött minden egyes kanonok 
esetében megpróbáltam megkeresni azt a csatornát, mely a vá
lasztást az ő javára döntötte el.

A bejutás módjait illetően két alaptípust különböztettem meg: 
a külső és belső kapcsolatok útját. Külső kapcsolaton azt értem,
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\hogy a kanonok bejutását valamely, a káptalantól független kül
ső erőnek köszönheti: a király udvari, hivatali szolgálat fi
zetségeként, vagy valamely más személyes indíttatásból adomá
nyoz kanonokságot, más esetekben főúri rokonság vagy valamely 
főpap közbenjárása juttatja javadalomhoz az illetőt. Mivel a 
bejutásnak e módja nem függ a származáshelytől, ezért ezt a cso
portot a jelen vizsgálatból kizártam /25 személy, a 123 tag 
20 %-a/. A belső kapcsolatok útjáról később bővebben szólok.

A külső kapcsolatok útja főleg a nagyobb káptalani méltósá
gok viselőire jellemző Fehérvárott /prépost, őrkanonok, a 
Szent Miklós-társaskáptalan kisprépostja/. Ezzel kapcsolatos 
a második megjegyzésem: az ország többi káptalanénak hagyo
mányos hierarchikus felépítésétől /prépost, olvasó-, éneklő-, 
őrkanonok, kisprépostok, székeskáptalan esetében főesperesek, 
egyszerű kanonokok/ a fehérvári némileg eltér: az oklevelek 
méltóságsorában ugyan a hagyományos sorrend szerepel, de az őr
kanonok és a kisprépost tényleges súlya nagyobb, mint az olva
só- és éneklőkanonoké. Mutatja ezt egyrészt az őrkanonokok kü
lön birtokállománya, mely ama különleges feladatuknak köszön
hető, hogy ők a koronázási kellékek és a királyi levéltár őrei 
/5/; másrészt az a vizsgálataim eredményeképpen kirajzolódott 
kép, hogy a préposti, őrkanonoki és kispréposti javadalom a- 
lulról zárt, vagyis egyszerű kanonikátusból, vagy akár olvasó- 
és éneklőkanonokságból előlépéssel nem lehet megszerezni 
/egyetlen kivétel: Kálmáncsehi/ /6/. Akik idejutnak, előzőleg 
már más káptalanok jelesebb javadalmait birtokolták /7/, a leg
többjük innen is továbblép egy előkelőbb javadalomra, ami ál
talában már püspökség /8/. Sokukról kimutatható, hogy nem is 
tartózkodtak a káptalan székhelyén: általában kancelláriai, 
kúriai, kincstári vagy diplomáciai szolgálatokat végeztek /9/.

Velük szemben a kisebb méltóságok /olvasó- és éneklőkano
nokok/ legtöbbje egyszerű kanonokból lépett elő, ugyanakkor 
továbblépésükre nincs lehetőség, ezért ez a réteg felülről 
zárt /10/. Az egyszerű kanonokok bejutására pedig az ún. belső 
kapcsolatok útja a jellemző; a jelen vizsgálat tehát főképp er
re a rétegre terjed ki.

Az I. térkép /az azonosíthatatlan származáshelyűek kivételé
vel/ az összes kanonok származáshelyét térképre vetíti /76 hely
ség, 104 személy/. Ez még csak annyit mutat, hogy a helyek 
három irányban sűrűsödnek:

1. a Dunántúl Váctól Kanizsáig és Siklósig terjedő sávja, 
ÉK-DNy irányban,

2. a Dráva dunántúli oldala, és ennek meghosszabbításában a 
Duna mindkét partja a Dráva és a Száva beömlése között 
ÉNy-ÜK irányban,

3. végül a Duna mindkét partja /a dunántúli sűrűbben/ a 
Csepel-sziget déli végétől Mohácsig É-D irányban.

A II. térképről lehagytam a külső kapcsolatok útján bejutott 
személyeket, azokat meghagytam, akik származáshelye azonosít
ható, bejutásuk módja pedig kérdéses. így maradt 85 személy 
/az összlétszám 65. %-a/. A jelek azt is feltüntetik, hogy 
ki milyen társadalmi rétegből származik.
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I-III. térkép magyarázata

A kanonokok származáshelyei

A számmal jelölt helységek:
1. Abolma
2. Bács
3. Barca
4. Bátmonostor
5. Zákány
6. Noé /Borhi cs./ /2/
7. Bölcske
8. Brassó
9. Buda
10. Csanád
11. Csút
12. Darány
13. Petri /Dersi cs./
14. Doboz /és Tabajd/
15. Dobsza
16. Enyed /Nagy-/
17. Esztergom /2/
18. Fegyvernek /2/
19. Fehérvár /Székes-/ /12/
20. Somorja /Fodor/
21. Futak /2/
22. Füred /Kapos-/
23. Gyöngyös
24. Harta
25. Ilosva
26. Kanizsa /Nagy-/
27. Kálmáncsehi
28. Karád
29. Karos
30. Kecskemét
31. Komját
32. Korotna
33. Kosztolány/Nemes-/
34. Komlód
35. Beszterce/Kretschmer/
36. Lábad /3/
37. Lulya
38. Madocsa
39. Nagybánya /Móré/
40. Nagylak
41. Bodóbár/Nagylucsei/
42. Nyújtód
43. Onár
44. Paks
45. Pápa
46. Péterváradja
47. Siklós
48. Siri

49. Dabos /Szakcsi Vince/
50. Szata
51. Kassa /Szatmári György/
52. Szatmár /1 vagy 2/
53. Szentgyörgy /Mező-/
54. Hájszentlőrinc
55. Szerem
56. Szikszó
57. Tata
58. Temesvár
59. Torna
60. Túr /Nagy-/
61. Újbécs
62. Újfalu /Sziget-; Újfalusi,

Medencés/
63. Újlak /2/
64. Várad /Nagy-, 4/
65. Vác
66. Vasvár
67. Anyavár /3 Bodó/
68. Pelsőc /Bebek cs./
69. Gerend
70. Gibárt /Keserá cs./
71. Betlenfalva /Thurzó cs./
72. Kisvárda /Várdai cs./
73. Becenc
74. Kalonda /2/
75. Sarkad
76. Sári
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IV. térkép
A fehérvári káptalan birtokhálózata (1).

.. n- \ i;3> a
O = káptalani birtok
9= a káptalan székhelyéről' 

származó polgár
•= káptalani birtokról szár

mazó jobbágy
©= a káptalannal közösen bir-r.\ 

tokló nemesi család tagja
a fenti két csoport vala
melyikébe tartózó személy

• = jobbágy 
SI= (köz)nemes ’ 
H= polgár

származású, nem 
káptalani birtokról 
jövő személy
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K á p ta la n i  b i r t o k o k  és az e r r ő l  a t e r ü l e t r ő l  származó kanonokok

IV. térkép magyarázata

A számmal jelölt helységek: 
Somogy megye:
1. Túr
2. Karád
3. Látrán, Fér és Csopak
4. Endrád és Berki
5. Visz és Söld
6. Kötcse és Csepely
7. Köröshegy
8. Zamárd'
9. Lelle és Rád
10. Szemes és Őszöd
11. Szárszó és Neszda
12. Ságvár
13. Lulya
14. Told
15. Köp
16. Kér
17. Bő
18. Gamás
19. Kölked
20. Bogát
21. Olyvés
22. Bodonya
23. Bálványos és Kápoly
24. Bereki,Gyugy, Lyuba
25. Gány, Jód, Megyer, 

Somberény
27. Egres
28. Csorba
29. Mocsola
30. Baba
31. T ömörkény
32. Taszár
33. Méhes
34. Darány
35. Szólád és Szólád- 

szentmiklós, Teleki
36. Kara
37. Bárd
38. Csege, Berej, Szőlős
39. Kiliti, Királytöreki 

Aszalár, Merenya40.
41. Pólyán
42. Fejéregyház
43. Vadé
44. Osztopán
45. Dobsza

Somogy megye folyt.:
46. Pettend
47. Bálavár
48. Korotna
49. Zákány
50. Lábad
51. Kálmáncsehi
52. Karos
Fejér megye:
1. Fehérvár
2. Pákozd
3. Sokoró
4. Keresztár
5. Fövény
6. Sárszabadi
7. Soponya
8. Battyán,Föd,Széntmihály
9. Láng
10. Kálóz
11. Oég
12. Igar
13. Mezőszentgyörgy
14. Bulcsu
15. Füle
16. Csór
17. Atya
18. Almás
19. Ingovány
20. Czelumfölde
21. Dabos
22. Nána
23. Pentele
24. Szend /?/
25. Sold /?/
26. Venyim /?/
27. Va jta
28. Fizeg
29. Tápé
30. Akasztó
31. Bozsok
32. Csut
33. Doboz
34. Tabajd
35. Harta
36. Szigetájfalu
37. Noé
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Veszprém megye:
1 . Vinyola
2. Nána
3. Csatár
4. Kovácsi
5. Fokszabadi
6. Dég
7. Hodoska
8. Zsemlér
9. Pápa
10. Felsőörs
11. Hanta
Tolna megye:
1 . Tolnavár
2. Fadd
3. Pabar
4. Tolnai-Zákány
5. Somogyi
6. Kölesd
7. Tolnaszentgyörgy
8. Gergen
9. Hidegkút
10. Pogány
11. Inám
12. Vetle
13. Ounatúr
14. Paks
15. Komlód
16. Madocsa
17. Bölcske
18. Onár
19. Anyavár

Baranya megye:
1. Székesé
2. Bár /?/
3. Monaka /?/
4. Szentmárton /?/
5. Feked
6. Siklós
7. Abolma
Bodrog megye:
1. Élszekcső
2. Él
3. Tóti
4. Bátmonostor
5. Hájszentlőrinc
Zala megye:
1. Kanizsa
2. Bacsita
3. Balatonszőlős
4. Dörgicse
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V. térkép
A fehérvári káptalan birtokhálózata (2)
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Ez a térkép a következőket mutatja: a Dunántúlon városok és 
mezővárosok szabálytalan ell^ptoid íve /még a Dunán innen Gyön
gyös és Vác; aztán Esztergom, Tata, Pápa, Vasvár, Kanizsa, Zá
kány, Kálmáncsehi, Lábad, Siklós és a Duna vonalán túl Hájszent- 
lőrinc/ fogja közre a közelebbi területeket, ahonnét köznemesi 
és jobbágy származású kanonokok jönnek. Az ország egyéb pontja
iról /kevés köznemesi kivétellel/ szintén polgári származású 
kanonokok jönnek.

A III. térkép már a komplex vizsgálat eredményét ábrázolja.
A külső kapcsolatok útján bekerült személyek erről is lemarad
tak; akiknek bejutási módjái nem tudtam valószínűsíteni, üres 
körrel jelöltem. Az összes lobbi megjelölt hely azokat a sze
mélyeket jelöli, akik belső kapcsolatok útján jutottak be a 
káptalanba.

Belső kapcsolaton azt értem, mikor a kegyúri jogát gyakorló 
prépostot a testület érdekei és lehetőségei, illetve valamelyik 
kanonok ajánlása befolyásolja a javadalom adományozásában.
A négyzettel jelölt első alaptípus az ún. területi kapcsolatok 

útja: ez a Fehérvár-környéki és Somogy megyei területet jellem
zi. Területi kapcsolaton értem a káptalani birtokrendszer fel
szívó hatását. Ezért, mielőtt a III. térképet elemezném, a fe
hérvári káptalan birtokait kell megnéznünk.

A testület különleges szerepét /királyi koronázó- és temet
kezőhely, országos hiteleshely/ birtokrendszerének nagysága is 
tükrözi. Egy későbbi oklevél tanúsága szerint Szent István ko
rában 27 falu tartozott hozzá, de lehet, hogy ezek csak az 
egyházas helyek /11/. A XIV. században a prépostságnak Él pa- 
rochiális egyháza van, ilyen sok Pannonhalmának sem volt /12/.
A prépost és a káptalani testület mellett -- különleges fela
datkörének kijáróan -- az őrkanonoknak külön birtokai voltak: 
Mohács előtt 19 birtokát említik /13/.

Ezek térbeli megoszlását mutatja a IV. térkép. Az üres kö
rök jelölik a káptalani birtokokat, a többi a kanonokok szár
mazáshelyeit, származási kategóriák szerint jelölve. Amint 
látszik, a legsűrűbb a birtokhálózat Fehérvár környékén és a 
Sárvíz mindkét partján, Somogy megye északi felében, valamint 
Tolna és Baranya Duna-menti részein. Ezekről a területekről 22 
kanonok származik, akik bejutásában többé-kevésbé szerepe le
hetett a káptalani birtokokhoz való közelségnek.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az V. térkép a káptalani 
birtokok fekvését csak vonalkázással jelzi, a kanonokok szár
mazáshelyeit pedig -- a III. térképhez hasonlóan -- a bejutási 
módok szerint jelöli.

A négyzettel, jelölt helyek tehát a káptalani birtok köz
vetlen felszívó hatása révén javadalomhoz jutott kanonokok szár
mazáshelyei. Ez a felszívó hatás is többféle módon érvényesül:

1. Káptalani birtokon élő jobbágy jut kanonikátushoz. 
Három ilyen személyünk van: a Mezőszentgyörgy birtokról szárma
zó Szentgyörgyi Márton, a nagykarádi Karádi Gergely és a Kis
vagy Nagydobszáról való Dobszai Dömötör /14/. A folyamatot úgy 
képzelhetjük el, hogy a káptalani birtokon élő jobbágyfiút a 
helyi pap tanítja, majd tehetségesnek találván, a birtokos fi
gyelmébe ajánlja. A káptalan a fiút iskolájában taníttatja, 
majd ha lát benne fantáziát, akár külföldi egyetemre is küldi
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/Szentgyörgyi és Karáéi Bécsbe járt!/, végül javadalmat juttat 
neki .

2. A káptalannal közösen birtokló nemesi család egyik tagja 
jut kanonikátushoz.
Egy ilyen személyünk van: Füredi István kanonok, a Somogy me
gyei Füredi-család tagja, mely Vityát és Zamárdot birtokolja. 
Zamárdon a fehérvári káptalan is birtokol, nyilván innen a kap
csolat /15/.

3. Az első két típus valamelyikéhez tartozó személy, hova
tartozása adatok hiányában eldöntetlen.
Ez a helyzet Lulyai János és Túri István kanonokkal. A Somogy 
megyei Lulya /Lulla/ ugyanis részint a káptalan, részint a Lu- 
lyai-család /16/, a szintén Somogy megyei Nagytúri pedig ré
szint a káptalan, részint a Túri-család birtoka /17/. Nem tud
juk, hogy a fenti személyek a káptalani birtokrészről jött 
jobbágyok, vagy a helység másik felében birtokló családok tag
jai-e .

4. Káptalani birtoknak(legtöbbször közvetlen)közeléből szár
mazó személy jut be a káptalanba. így juthat be a nemesi szár
mazású Korotnai Gál /18/ és Onári Bernât /19/, a jobbágy Dará
nyi György /20/, Dabos birtokról a nemes Szakcsi Vince /21/, 
valamint a birtokoktól valamivel távolabb élő, de Fejér megyé
ben megyei tisztségeket viselő Dobozi-család egyik tagja: Do
bozi Kelemen Mihály /22/.

A területi kapcsolatok különleges esetének fogható fel, mi
kor fehérvári polgárok kerülnek be a káptalanba. Kimutathatóan 
12 ilyen esetünk van /6 Fehérvári nevű, és 1-1 Kajári, Körmen
di, Sárvári, Szakcsi, Szondi és Zalai nevet viselő fehérvári 
polgár/ /23/. Az ő esetükben nyilván feltételezhető a személyes 
ismeretség a testület többi tagjával.

Ennél sokkal nagyobb sugarú körön belül helyezkednek el a 
személyi kapcsolatok révén bejutottak származáshelyei. Szemé
lyi kapcsolatokon azt értem, mikor egyes kanonokok saját isme
rőseik érdekében járnak közben a prépostnál. Ezeket három
szöggel jelölöm.
Ennek megvalósulási formái:

1. A kanonok saját rokonát segíti be.
így juthat Bodó Miklós pérpost segítségével Bodó Mátyás olvasó- 
kanonoksághoz, egy másik Bodó Miklós pedig egyszerű kanoniká
tushoz /24/, Borhi Benedek kanonok segítségével Borhi Mihály és 
András kanonikátushoz /25/. Fegyverneki Dénes kanonok unokaöcs- 
csét,Ferencet segíti be /26/, Kalondai István beiktatásakor pe
dig Beriszló Péter prépost el is mondja, hogy bátyjának, Ka
londai Imrének kanonikátusát és oltárigazgatóságót ruházza rá 
/27/. Váradi Sulyok Péter és Váradi Sulyok László között is 
nyilvánvalónak tűnik a rokoni kapcsolat /28/.

2. A kanonok földijét segíti be.
Ez a viszony feltétlezhető a három Lábadi. a két Futaki és a 
három Csanádi között /29/ /természetesen ennél szorosabb, roko
ni kapcsolat is elképzelhető köztük/.

362



3. A kanonok szülőföldjének /közvetlen/ közeléből származó
ismerősét segít be.
Ilyen viszonyt feltételeztem Temesvári András és Újbécsi János 
/30/, Váradi Mihály avagy Váradi Sulyok László és Sarkad.!. Péter 
/316, Újfalusi Ferenc és Medencés András /32/, valamint Dobozi 
Mihály és Csúti Menyhért /33/ esetében. Egyes esetekben több 
személyre kiterjedő lánc is keletkezik 734/:

/Siklósi IstvánSiklósi Benedek— »Abolmai Péter / 1466
1447-1456 1461-1471 XíBencési János

1464
öorhi Benedek-- »Szatai Mátyás ---- -»Újlaki Dömötör
1433-1457 1452-1459 1460

Bácsi Gergely— »Futaki Miklós— Újlaki Gcrgely-*Péterváradal iái Tamás 
1470-1479 1478-1496 1492-1508 1500-1504

Bölcskei Mihály—» Hartai Péter— » Paksi István— Madocsai Gernelv— » 
1492-1504 1498 1504 1517-1520

—  Kömlödi Mihály 
1524-1525
Még ennél is nagyobb területi szórtsággal képviselteti magát 

a személyi kapcsolatok egy speciális válfajának tekinthető u- 
tolsó típus: az egyetemi kapcsolatok útjjj. Ezt azoknál a kano
nokoknál feltételezem, akik valamelyik külföldi egyetemen /ál
talában Bécsben, Krakkóban, ritkábban valahol Itáliában/ egy i- 
deig együtt tanultak; a korábban fehérvári kanonikátushoz ju
tott személy közbenjárhatott a prépostnál volt tanulótársa érde
kében. Hogy a klerikusok, nagyon is figyelték, mikor üresedik 
meg egy-egy javadalom, arra (ha nem is a kanonokok, hanem az 
alsóbb papság köréből) van egy beszédes példa: 1498-ban Bálint 
budavári káplán értesíti barátját, Pál visegrádi káplánt,hogy 
kérését teljesítve, kápláni hely után nézett, és talált egy meg
üresedettet Pesten: ha megfelel, sürgősen folyamodjon érte /35/. 
Együtt tanulásnak tulajdonítható 8 kanonok bejutása. Berhi Mi- 
hályról feltételezhető Brassói János, Esztergomi János és Kál- 
máncsehi Domonkos besegítése /Bécsben jártak együtt/ /36/, Bor
ii i Mihály vagy Fehérvári Mihály Szentlőrinci Bálintot /Bécs/ 
/38/, Fehérvári Balog Albert Váci Jánost /Bees/ /39/, Várdai 
Ferenc Váradi Mihályt /Padova/ /40/, Szentgyörgyi Márton pedig 
Bölcskei Mihályt /Bécs/ ajánlhatta be a prépostnak. Az első 
hét személy városi vagy mezővárosi polgár, egyedül Bölcskei 
jobbágy származású; nála viszont a pártfogó, Szentgyörgyi is 
jobbágy, ami nyilván erősítette összetartozásuk érzését /41/.

Összefoglalásképpen, a komplex vizsgálat eredményeit rögzítő
III. térkép alapján elmondható, hogy a fehérvári polgárokból 
lett kanonokokat személyi ismeretségek, a Dunántúl északkeleti 
és középső részéről származókat területi kapcsolataik, a Duna 
Paks-környéki és délvidéki szakaszának tömbjeiből és az ország 
tábolabbi pontjairól jöttékét belső személyi kapcsolatok, a leg-
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távolabbiakat pedig egyetemi kapcsolatok segítették javadalom
hoz .

Néhány szót azokról, akiknek bejutási módja megállapítha
tatlan volt. Ezek az észak-északnyugat-dunántúli részekről és 
az ország távolabbi pontjairól származnak, a jobbágy Karosi 
/aki talán még, tekinthető a káptalan vonzáskörzetéből származó 
személynek/ /42/, a nemes Nyújtódi /43/, Ilosvai /44/ és Dersi 
/45/ kivételével mind a tizenöt /Bácsi, Enyedi, Temesvári, Si
ri, Nagylaki, Tornai, Szikszói, Gyöngyösi, Kecskeméti, Komjáti, 
Tatai, Pápai, Vasvári, Kanizsai, Zákányi/ városi, illetve mező
városi polgár, egyetemre mindössze Enyedi és Vasvári járt /46/. 
Számuk olyan nagy /az összlétszám 12,':? a térképen ábrázolt 
személy 18 %-a./, hogy nehéz mindegyikük esetében személyre sza
bott bejutási módot keresni. Valószínűbbnek tűnik, hogy van 
egy számunkra sajnos még ismeretlen csatorna, amely többségé
ben nem egyetemjárt polgárokat "oszt el" az ország különböző 
pontjain lévő hiteleshelyekre. Talán egy központi iskolára gon
dolhatunk a kancellária vagy a kúria mellett? Ennek eldöntése 
a jövő kutatások feladata.

Rövidítésjegyzet a jegyzetekhez
Adattár Köblös József: A budai, fehévári, győri és pozsonyi 

káptalan archontológiája 1458-1526. Bp. 1987./ Mindig 
a fehérvári sorszámra hivatkozom./

Alapi Komárom vármegye levéltárának középkori oklevelei. Ki
adja: Alapi Gyula. Komárom, 1917.

ASUC Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. Kiadja:
J.Pelczar, A. Chmiel. I-111. Krakkó, 1887-1903. 

Bonis Bonis György: A jotudó értelmiség a Mohács előtti Ma
gyarországon. Bp. 1971.

Bunyitay Bunyitay Vince. A váradi püspökség története. I-III. 
Nagyvárad, 1883-1884.

Czaich Chaich Á . Gilbert: Regeszták VIII. Ince pápa korából 
1484-1492. = Történelmi Tár 1902, 511-527.

Csánki Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hu
nyadiak korában. I-111, V. Bp. 1890-1894.

Csánki, Mátyás Csánki Dezső: I. Mátyás udvara. = Századok 1883 
515-581, 617-667, 751-785.

Dipl. Emi. Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korából.
Szerk. Nagy Iván, Nyári Albert. I-IV. Bp. 1876-1878. 

Egyht.Eml. Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás 
korából. Szerk. Bunyitay Vince, Karácsonyi János stb. 
I. Bp. 1902.

Érszegi Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a szé
kesfehérvári keresztes konvent magán levéltárában 1193- 
1542. = Fejér megyei történeti évkönyv 5. Székesfehér
vár, 1971. 177-264.

Fógel, Ulászló Fógel József: II. Ulászló udvartartása, Bp. 
1913.

Fógel, Lajos Fógel József: II. Lajos udvartartása. Bp. 1917. 
Fraknói Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bé

csi egyetemen a XV. és XVI. században, Bp. 1874.
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Fügedi Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök. = Történel
mi Szemle 1965, 477-498.

HO Hazai okmánytár. Kiadja: Ráth Károly, Nagy Imre, stb. I-
VIII. Győr, Bp. 1865-1891.

Károly Károly János: Fehér vármegye története, I-V. Székes- 
fehérvár, 1896-1904.

Károly-Nyirák Károly János-Nyirák Sándor: Emlékkönyv a székes- 
fehérvári püspöki megye százados ünnepére. Székesfehér
vár, 1877.

Kollányi Ko1lányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esz
tergom, 1900.

Kubinyi ,Kubiny.i András : Dél-dunántúli parasztok városba költö
zése a középkor végén. = Somogy megye múltjából 3. Ka
posvár, 1972. 13-45.

Kubinyi,Kincstár Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV.
század második felében. = Tanulmányok Budapest múltjá
ból XII. Bp. 1957. 25-49.

Kubinyi-Fügedi, Kubinyi András-Fügedi Erik: A budai káptalan 
jegyzőkönyve = Történeti-statisztikai évkönyv 1967- 
1968. Bp. 1970. 9-34.

MUW Die Matrikel der Universität Wien. Kiadja: F. Gall, W.
Szaivert, stb. II/l. Graz-Wien-Köln, 1967.

Pray Pray, Georgius: Specimen hierarchiáé Hungaricae. I-II. 
Pozsony-Kassa, 1776-1779.

Schrauf,Schrauf Károly: Magyarországi tanulók külföldön. II.
Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Bp. 1892.IV.
A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-1630. 
Bp. 1902.

Sörös Sörös Pongrác: A székesfehérvári őrkanonokság történe
te 1543-ig. = Századok. 1916. 565-584.

Szilágyi Szilágyi Lóránd: A magyar királyi kancellária szere
pe az államkormányzatban 1458-1526. Bp. 1930.

Teleki Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. I-XII. 
Pest, 1852-1857.

Tóth-Szabó, T., Tóth-Szabó Pál: A jászói konvent mint hiteles
hely a középkorban. = Turul 1903, 110-119.

Tóth-Szabó, Sz.,Tóth-Szabó Pál: Jászó a főkegyúri jog történe
tében. = Századok 1905, 119-137, 223-247.

Varga Varga Imre: Magyarországi tanulók a pavodai egyetemen 
a XV-XVI. századfordulón. = Irodalomtörténeti Közle
mények 1975. 211-218.

Veress, Olasz: Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyaror
szági tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Bp.1941.

Veress,Padua : Veress Endre: A páduai egyetem magyarországi ta
nulóinak anyakönyve és iratai. Bp. 1915.

Veszprém, A veszprémi püspökség római oklevéltára. Szerk. Frak- 
nói Vilmos. I-IV. Bp. 1896-1907.

Wagner Wagner, Carolus: Petri de Warda archiepiscopi Colocen- 
sis epistolae. Pozsony-Kassa, 1776.

Winkler,Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan 
története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935.

Zichy, A. . . Zichy-család idősb ágának okmánytára, Szerk. Nagy 
Imre, Nagy Iván stb. I-XII. Bp. 1872-1931.
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/1/ Kovács Éva: A székesfehérvári királyi bazilika XI. századi 
kincsei. -Székesfehérvár évszázadai 1. Szerk. Kralovánszky 
Alán.Székesfehérvár, 1967. 157-162. Sörös 565-567. Károly
II. 108.

/2/ Köblös József: A székesfehérvári társaskáptalan tagjainak 
szociográfiai jellemzése. Bp. 1987. kéziratban.

/3/ Zsigmondnak a magyar király főkegyúri jogát kimondó a kons- 
tanzi zsinattól kikényszerített oklevelét először 1447-ben 
keresték hiába mind Rómában, mind Magyarországon. Werbőczi 
mint tényre hivatkozik rá /1.111./. Fraknói Vilmos: A ma
gyar királyi kegyúri jog Szent Istvánttól Mária Teréziáig. 
Bp. 1895. című művének 125. oldala szerint a bulla tényleg 
létezett, többen azonban az egészet mesének tartották /pl. 
Stolpa József: Adalékok a magyar királyi főkegyúri jog tör
ténetéhez. = Notter Antal Emlékkönyv. Bp. 1941. 1008-1028./ 
Városy Gyula: A konstanci kiváltságlevél. = Magyar Sión 
1896. 15-37. című cikke szerint a germán konkordátumról van 
szó, mely érvényes volt Magyarországra is. Mályusz Elemér 
azonban Eperjes város levéltárában megtalálta az 1417-ben 
kelt bulla egy másolatát, és közölte is A konstanzi zsinat 
és a magyar főkegyúri jog. /Értekezések a történeti tudo
mányok köréből. Uj sorozat 9./ Bp. 1958. című munkájának
9-11. oldalán.

/4/ Kovachich, M.G.: Formulae solennes styli ... . Pest, 1799. 
546. Mátyás a fehérvári prépostnak adományozza a kegyúri 
jogot. Formulés formában közli, tehát a nevek hiányoznak, 
de nyilván Kálmáncsehi Domonkosról van szó, aki 1474-ben 
lett prépost. Adattár 60. 0F 262.039. /1507. XII. 21./:
Beriszló Péter prépost kegyúri jog címén Kalondai Istvánnak 
adományozza Kalondai Imre fehérvári kanonikátusát és a 
Szent Ágota-oltár igazgatóságát.

/5/ Sörös 566-567.
/6/ Kálmáncsehi Domonkos: 1459-ben fehérvári kanonok, dékán, 

1462-^1473: a Szent Miklós-társaskáptalan prépostja, 1474- 
1495: fehérvári prépost. Adattár 60.

/7/ Bodó Miklós 1444-1474 fehérvári prépost, előtte 1445-1447 
bácsi prépost és veszprémi koadjuktor. Adattár 12. Winkler 
44. Teleki X. 126. Frangepán Gergely 1495-1501 fehérvári 
prépost , előtte 1493-ban kaolcsai olvasókanonok. Adattár 
41. Wagner 115. Winker 28. Fügedi 488. Thurzó Zsigmond 1501- 
1503 fehérvári prépost, előtte 1493-ban szepesi kanonok, 
1500-ban esztergomi olvasóknaonok, 1501-ben szerémi püspök. 
Adattár 106. Varga 214. Kollányi 121. Fügedi 490. Pray II. 
389. Dl 21.058, 21.064. Beriszló Péter 1507-1511 fehérvári
prépost, előtte kalocsai olvasókanonok, hájszenlőrinci pré
post, bodrogi főesperes 1500-ban. Adattár 9. Winkler 29. 
Kretschmer Lőrinc 1514-1543 fehérvári prépost, előtti 1509- 
ben mislyei prépost. Adattár 68. Veress, Olasz 72. 77, 451. 
Móré János 1484-1492 fehérvári őrkanonok, előtte 1479-ben 
jászói kormányzó, 1483 körül váradi prépost. Adattár 76. 
Tóth-Szabó, T. 115. Tóth-Sazbó, Sz. 232. Bunyitay II, 52. 
Dl 56159. Kolosy istván: A kálnási Kálnássy család. = Turul

Jegyzetek
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1905, 157-167. 159.p. Keserű Mihály 1514-1524 fehérvári 
őrkanonok, előtte 1502-től boszniai püspök. Adattár 62. 
Pray II. 437. Nagylucsei Orbán 1474-1481 krisprépost, e- 
lőtte 1472-ben budai olvasókanonok, 1473-ban esztergomi 
kisprépost. Adattár 78. Fügedi 489. Kubinyi-Fügedi 18,21. 
Kollányi 112. Szatmári Péter 1512-ben kisprépost, előtte 
1503-1509-ig győri kanonok, soproni főesperes. Adattár 
98. DF 279.560. Vitéz Mihály 1524-ben kisprépost, előtte 
még 1498 előtt váradi kanonok, 1498-tól budai főesperes, 
1512-ben esztergomi kisprépost is. Adattár 121. Schrauf
IV. 60, 81. 149.256. Bunyitay II. 163. Veress, Olasz 258.

/8/ Kálmáncsehi Domonkos 1495-től váradi püspök, 1501-től er
délyi püspök. Fügedi 488. Frangepán Gergely 1502-től vesz
prémi püspök, 1503-tól kalocsai érsek, Fügedi 490. Thurzó 
Zsigmond 1503-tól választott nyitrai püspök, 1504-től er
délyi püspök, 1506-tól váradi püspök. Fügedi 490. Beriszló 
Péter 1511-től veszprémi püspök. Fügedi 487. Várdai Ferenc 
1500-1508 fehérvári őrkanonok, 1509-től váci püspök, 1514- 
től erdélyi püspök. Adattár 120. Fügedi 491. Gerendi Mik
lós 1525-1527 fehérvári őrkanonok, 1527-től erdélyi püspök 
Adattár 45. Sörös 578. Bónis 324. Nagylucsei Orbán 1481- 
től győri, 1486-tól egri püspök, 1487-től emellett bécsi 
adminisztrátor. Fügedi 489. Fodor István 1483-1489 fehér
vári kisprépost, 1489-től boszniai, 1490-től szerémi püs
pök. Adattár 40. Dipl. Emi. IV. 81,216. HO III 438.Czaich 
519. Szatmári György 1495-1499 fehérvári kisprépost, 1499- 
től veszprémi, 1501-től váradi, 1505-től pécsi püspök, 
1522-től esztergomi érsek. Adattár 96. Fügedi 490.

/9/ Thurzó Zsigmond kancelláriai titkár, majd diplomata is. 
Bónis 316. Bunyitay I. 356. Móré János tárnok. Tóth-Szabó, 
T. 115. Tóth-Szabó, Sz. 232. Keserű Mihály kancelláriai 
titkár. Bónis 319. Gerendi Miklós kancelláriai titkár, 
majd diplomata. Bónis 324. Szilágyi 24. Fógel, Lajos 43. 
Nagylucsei Orbán kancelláriai, majd kincstári szolgálatban 
Dl 16.653. Kubnyi, Kincstár 30. Csánki Mátyás 533. Szatmá
ri György kancelláriai titkár. Bónis 311. Bebek Imre 1525- 
1534 fehérvári kisprépost, előtte 1524-től kancelláriai 
titkár. Adattár 7. Dl 17.032. Bónis 324. Egyht. Emi. 413. 
Fodor István diplomata. Wertner Mór: Fodor István boszniai 
s szerémi püspök családi történetéhez. = Turul 1912, 81-82 
81.p. Dipl. Emi. 18, 41. 81.

/10/ Temesvári András 1440-1446 kanonok, 1447-1457 kisprépost, 
1458-1468 olvasókanonok. Adattár 105. Szentlőrinci Bálint 
1464-1479 kanonok, 1480-1490 olvasókanonok. Adattár 100. 
Dobozi Kelemen Mihály 1504-ben kanonok, 1511-1528 olvasó
kanonok. Adattár 26. Borhi Mihály 1458-1459 kanonok, 1462- 
1475 éneklőkanonok. Adattár 15. Nyújtódi Miklós 1453-1474 
kanonok, 1477-1489 éneklőkanonok. Adattár 79. Nagylaki 
István 1472-148Ï kanonok, 1492-1500 éneklőkanonok. Adattár 
77.

/11/ Mezey László: Székesfehérvár egyházi intézményei a közép
korban. = Székesfehérvár évszázadai 2. Szerk. Kralovánszky 
Alán. Székesfehérvár, 1972. 21-34. 15. p. Az oklevél Garai
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Miklós nádor perhalasztó oklevele 1412-ből a fehérvári káp
talan és bátmonostori Töttös László közti perben; az okle
vél III. Béla aranybullás oklevelének azt a részét írja át 
amely egy Szent István által elrendelt birtokösszeírást 
ismertet. Zichy VI. 198-199.

/12/ Mezey i.m. 15.
/13/ A káptalan birtokainak felsorolása: Károly I. 164-165, 512- 

515. II. 144-146. Az őrkanonoki birtokok felsorolása: Sö
rös 582-583.

/14/ Szentgyörgyi Márton: Zug/Jug,Sag/ Pál fia, 1488-ban kano
nok. 1475-1480-ig tanul a bécsi egyetemen. Adattár 99, 
Fraknói 76. MUW 6. Schrauf IV. 44, 76, 126. Csánki III. 
252. 369. Veszprém III. 323. Karádi Gergely 1474-1483 ka
nonok. Adattár 58. Csánki II. 617, 665. 672. Schrauf II. 
85. Dobszai Dömötör 1477-ben kanonok. Adattár 27. Csánki 
II. 601, 672. Károly Nyirák 131.

/15/ 1467-1469 kanonok. Adattár 44. Csánki II. 60/,672,675.III. 
54.

/16/ 1496-1498 kanonok. Adattár 72. Csánki II. 626,672,684.
/17/ 1479-1498 kanonok. Adattár 109. Csánki II. 583-4,672,702.
/18/ 1482-ben kanonok. Adattár 64. Csánki II. 621,682. Bonis 305.
/19/ 1507-1514 kanonok. Adattár 80. Csánki III. 456.479. DF 

238.334. /1476.1II.26./: egy osztály során Onári Sebestyén 
nemes szerepel.

/20/ 1514-ben kanonok. Adattár 23. Csánki II. 581, 599, 685.
/21/ 1463-ban kanonok. Adattár 94. A Fejér megyei Dabos birto

kot családja utolsó férfitagjaként a fehérvári káptalanra 
hagyja. Csánki III. 385.
Lásd a 10. jegyzetet. 
Fehérvári Balog Albert

Csánki 325, 
1472-1494

367.
Adattár 33.

Fehérvári Domonkos 1509 Adattár 34.
Fehérvári Egyed 1479-1481 Adattár 35.
Fehérvári Fortis Mihály 1480-1499 Adattár 36.
Fehérvári Mihály 1460-1504 Adattár 37.
Fehérvári Péter 1470-1476 Adattár 38.
Kajári Orbán 1508 Adattár 53. Érszegi 250.Kajári
Tamás fehérvári polgár 
Körmendi Bálint ' 1476-1484 Adattár 67. Csánki III.312.
Kubinyi 41. 
Sárvári Bálint 1454-1476 Adattár 89 Dl.102.560,
102.540, 49.444. 
Szakcsi Ferenc 1504-1504 Adattár 93.Csánki III.
312, Kubinyi 40. DF 201.546. MUW 152. Fraknói 81.
Szondi István 1489-1498 Adattár 103. Csánki III.
312, Kubinyi 40.
Zalai György 1459-1462 Adattár 122.Csánki III.
312. Kubnyi 40.

/24/ Bodó Miklós: 7. jegyzet, Bodó Mátyás 1468-1474 olvasóka
nonok. Adattár 14. Bodó Miiklós /II./ 1482 kanonok. Adat
tár 13.

/25/ Borhi Mihály: 10. jegyzet.
Borhi András 1473-1474 kanonok. Adattár 14. Borhi Benedek 
utolsó említése olvasókanonokként 1457.XII.18.DF 231.397. 
Csánki III.363.
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/26/ Fegyverneki Dénes 1459-1464 kanonok. Adattár 31. Fegyver
nek! Ferenc 1487-1505 kanonok. Adattár 32. Bakács István: 
Hont vármegye Mohács előtt, Bp. 1971. 115, 287-288.

/27/ Kalondai Imre 1507 kanonok. Adattár 55. Kalondai István 
1507-1812 kanonok. Adattár 56. Beriszló prépost adomány
levele: DF 262.039.

/28/ Váradi Sulyok Péter 1489 kanonok. Adattár 119. Várad! Su
lyok László 1508-1517 kanonok. Adattár 118.

/29/ Csandái Benedek 1469-1471. kanonok. Adattár 19. Csanáni 
János 1488-1503 kanonok. Adattár 20. Csanádi Mihály 1480- 
1488 kanonok. Adattár 21. Futaki Ferenc 1510-1517 kano
nok. Adattár 42. Futaki Miklós 1478-1496 kanonok. Adattár 
43. Lábadi Fábián 1464-1473. kanonok. Adattár 69. Lábadi 
István 1480-1499 kanonok. Adattár 70. Lábadi Tamás 1509- 
1510. kanonok. Adattár 71. így kerül be Szerémi György is, 
aki 1455-1471 kanonok. Űt Szerérni Imre éneklőkanonok se
gíti be. Adattár 101. Dl 86.378.

/30/ Temesvári András: 10. jegyzet. Újbécsi János 1446-1458. 
Kanonok. Adattár 110.

/31/ Váradi Mihály 1500 kanonok. Adattár 116. Váradi Sulyok 
László: 28. jegyzet. Sarkadi Péter 1508 kanonok. Adattár 
86.

/32/ Újfalusi Ferenc 1456-1468 kanonok. Adattár 111. Medencés 
András 1467-1458 kanonok. Adattár 74. Mindketten a Csepel- 
szigeti Szigetújfalun birtokosok. Csáni III. 355. 380.
393.

/33/ Dobozi Kelemen Mihály: 10. jegyzet. Csúti Menyhért 1520- 
1522 kanonok. Adattár 22.
Silosi Benedek első említése 1447. X. 4. Dl 14.118. Utolsó 
említése 1456. VIII. 15. Dl 15.057. Abolmai Péter: Adattár 
1. Siklósi István: Adattár 90. Becenci János: Adattár 8. 
Borhi Benedek: 25. jegyzet. Szatai Mátyás: Adattár 95. 
Újlaki Dömötör: Adattár 112.
Bácsi Gergely: Adattár 5. Futaki Miklós: Adattár 43. 
Újlaki Gergely: Adattár 113. Pétervaradjai Tamás: Adattár 
84.
Bölcskei Mihály: Adattár 16, Hartai Péter: Adattár 50. 
Paksi István: Adattár 81. Madocsai Gergely: Adattár 73. 
Kömlődi Mihály: Adattár 66.

/35/ Alapi 103. /1489. VI. 22/.
/36/ Borhi Mihály: 10. jegyzet. 1445-1450-ig jár Bécsben egye

temre. Schrauf II. 98, 198. Brassói János 1451-1462. ka
nonok , 1445-ben jár Bécsben. Adattár 17. Schrauf II. 97, 
98, 192, 193. Esztergomi János 1459-1464 kanonok, 1445-ben 
járt a bécsi egyetemre. Adattár 29. Schrauf II. 97. Kál- 
máncsehi Domonkos: 6. jegyzet. 1450-ben járt Bécsben e- 
gyetémre. Schrauf II. 111.

/37/ Bodó Mátyás: 24. jegyzet. 1464-1466-ban a bécsi egyetemen 
tanul. MUW 87. Schrauf IV. 31, 228. Csanádi Benedek: 29. 
jegyzet. 1465-66-ban Bécsben tanul. MUW 92. Schrauf IV. 
108.

/38/ Borhi Mihály: 36. jegyzet. Fehérvári Mihály: 23. jegyzet. 
1441-1448 jár. Bécsben, magister artium címet szerez. 
Schrauf II. 91, 189. Fraknói 26,31,34. Szentlőrinci Bálint
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10. jegyzet. 1447-ben tanul Bécsben. Baccalaureus /artium/- 
ként emlegetik később. Schrauf II. 102.

/39/ Fehérvári Balog Albert: 23. jegyzet. 1454-1472-ig van a bé
csi egyetemen, baccalaureus theologiae címet szerez. MUW
28. Schrauf IV. 21,31,33,41,71,74,120,233,234. Fraknói 27, 
29,31,33,37. Winkler 30. Váci János 1494-1498 kanonok,1472- 
ben tanul a bécsi egyetemen. Adattár 115. MUW 134. Schrauf 
IV. 119. Fraknói 72.

/40/ Várdai Ferenc: 8. jegyzet. 1500-1503 a padovai, 1503-1504- 
ben a bolognai, 1504-ben a római egyetemre jár. Veress, 0- 
lasz 68, 171,174. Veress, Padua 23. Varga 214. Váradi Mi
hály: 31. jegyzet. 1500-ban a padovai egyetemre jár. Ve
ress, Padua 21-22.

/41/ Szentgyörgyi Márton: 14. jegyzet. Bölcskei Mihály 1492-1504 
kanonok. 1478-ban jár a bécsi egyetemre. Adattár 16. Schra
uf ív. 33. Fraknói 76. Csánki III. 419.

/42/ Karosi Péter 1453-1467 kanonok. Adattár 59. Csánki II. 617 
nem tud nemesi családról. A falu a budai káptalan birtoka.

/43/ Nyújtódi Milós: 10. jegyzet Származásához: Lukinich Imre:
A Nyújtódi család leszármazása. = Genealógiai Füzetek 1908,
10- 11.

/44/ Ilosvai Miklós 1511-1520 kanonok. Adattár 51. Csánki I. 
416,423, Df 209801.

/45/ Dersi János 1486-1492 kanonok. Adattár 24. Csánki I. 60,
i 77. Turul 1886, 39. 1902, 139.
/46/ Bácsi Gergely 1477-1479 olvasókanonok. Adattár 5. Enyedi 

János 1500 kanonok. 1467-ben vagy 1492-ben jár a krakkói e- 
gyetemre. Adattár 28. ASUC I. 187, II. 18. Gyöngyösi Imre 
1511 kanonok. Adattár 47. Knaizsai János 1492 kanonok. A- 
dattár 57. Kecskeméti István 1477 kanonok. Adattár 61. Kom— 
játi Benedek 1516-1520 kanonok. Adattár 63. Nagylaki Ist
ván: 10. jegyzet, Pápai Bertalan 1463-1468 kanonok. Adat
tár 83. Siri Imre 1484 kanonok. Adattár 91. Szikszói Már
ton 1470-1473 kanonok. Adattár 102. Tatai Péter 1477-1484 
kanonok. Adattár 104. Tamesvári András: 10. jegyzet. Tor
nai Damján 1495-ben kanonok. Adattár 107. Vasvári Péter 
1501-1511 kanonok. 1489-ben járt a bécsi egyetemre. Adat
tár 114. MUW 212. Zákányi János 1495-1498 kanonok. Adattár 
123.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

GUZSIK TAMÁS

Az egyháztestületi intézmények /kolostorok/ szerepe Veszprém 
megye középkori építészetében

Mint arról a Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 1979-es 
kötetében számot adtunk, a megye területén a középkori egyhá- 
zas helyekre vonatkozó kutatásnak egy újabb fázisa zárult lé. 
Ez lényegében egy módszerbeli kísérlet is volt arra vonatkozóan, 
hogy miként lehet a középkori templomok morfológiai és tipoló
giai vizsgálatába minél több meghatározó tényezőt bevonni. Ma
gának a módszernek az ismertetése a jelen kereteken túlmutat, 
alkalmazhatóságának azóta szerzett tapasztalatait külön tanul
mányban lehetne összefoglalni. Mert már a tanulmány lezárásakor 
megállapítottuk, hogy az ott közölteket nem eredménynek, csu
pán a további kutatások kiindulópontjának tekintjük. Az össze
gyűjtött adatok értelemszerű csoportosítása, felhasználása le
hetővé teszi a korábbi tipológiai elméletek pontosítását, eset
leg új elméletek kidolgozását. Még a bevezetésbe kívánkozik az 
egész tanulmányban szereplő többes szám használatának magyará
zata: ez a többes szám szól a topográfiai kutatásban részt vevő 
és segítséget nyújtó munkatársaimnak, Fehérváry Rudolf, Kralo- 
vánszky Réka és Babos István építészeknek, valamint a munkát 
minden téren messzemenően támogató Kralovánszky Alán megyei mú
zeumigazgatónak. A kutatás tov-ábbf e jlesztése nyomán a megyében 
és az egyházmegyében a középkori építészeti műhelykapcsolatok 
elemzése terén várható még számos eredmény. Ezek közül jelen
leg kettőnek a felvetésére van lehetőség ill. két területen raj
zolódott ki már eddig is említésre érdemes összefüggés: a cisz
terci rend építkezéseinek hatása a XIII. századi falusi paro- 
chiális templomok helyi műhelyeire, valamint a pálos rend késő
gótikus formakincsének szétsugárzására a rend érdekeltségi te
rületein.

Az egyháztestületi székhelyek /püspökség, káptalan, szerze
tesház/ az élet minden területén jelentős befolyást gyakoroltak 
szűkebb-tágabb környezetükre'. Részben polgári- és egyházjogi 
helyzetüknél fogva, amennyiben egy-egy településnek (részben 
vagy egészben) birtokosai voltak, részben az egyhizigazgatási 
hierarchián /esperességnek, plébániák/ keresztül. A falu temp
lomának alapításakor szívesen választották az egyházmegyében 
népszerű védőszenteket. Más esetben, ha a birto! is egyháztes
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tület székhelyén búcsúkor zarándoklat volt szokásos, esetleg 
éppen nem volt kívánatos,, hogy a falu búcsúja egybeessen a bir
tokközpont, az egyháztestület búcsúnapjával. Ilyenkor kerülték 
az azonos patrociniumot. A templom építésekor az adott funkci
ót, a templomban végzett liturgiát "szolgálták ki". Azt pedig 
a liturgiatörténeti kutatások is igazolják, hogy a falusi temp
lomokban -- szerényebben, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva -- 
utánozták a nagyobb egyházi központok szokásait. E központokban 
íródtak azok a szerkönyvek, melyeket a parochiákban használtak, 
így viszont már közvetlen építészeti mintaképpel is számolnunk 
kell. Merészség lenne azonban egyenes kapcsolatot keresni a 
birtokközpont nagy temploma és a birtokokon lévő kisebb templo
mok között. Közvetlen kapcsolat inkább ott lehet, ahol az egy
háztestület saját műhellyel rendelekezett, s ez a műhely sugár
zott szét. Ilyenkor viszont a műhelykapcsolatokhoz nem feltét
lenül szükséges jogi /birtokosi/ viszony: adott esetben fel 
kell tételezni, hogy a nagyobb műhelyek megrendelésre is dol
goztak. Vagy a teljes épület létrehozásában vettek részt, vagy 
egyes tagozatok, épületrészek készültek a műhelyeikben.

A ciszterci rend műhelyei szerte Európában nagy hatással 
voltak környezetükre, néha akaratlanul is terjesztették szerke
zeti megoldásaikat, jellegzetes formakincsüket. Ilyen hatás 
kimutatható a veszprémi eghyázmegyében a zirci monostor alapí
tása /1182/ és építkezése nyomán is. A legközismertebb cisz
terci kisugárzás a premontreiek gyulaiirátóti monostorának el
rendezése /1242 után épült/. Itt a jellegzetes, két merőleges 
saroktámpilléres, i egyenes záródású szentély, a keresztházas 
alaprajz és a romjaiban ismert káptalanterem-kialakítás mutat 
ciszterci jegyeket. Azt is kevesen vitatják,hogy a panonhalmi 
bencés főapátság Uriás apát által történt megújíttatása /1220. 
k./ szintén tartalmaz szépszámú ciszterci elemet /szentélyki
alakítás, körtetagosborda-profilok, bimbős fejezetek, féloszlo
pokkal bővített görögkereszt alaprajzú pillérkötegek, boltoza
ti megoldások stb./. A fennmaradt töredékek valószínűvé teszik, 
hogy a veszprémi székesegyház és a környező kápolnák XIII. szá
zad eleji építkezéseinél is számolnunk kell ciszterci kapcsolat
tal /pl. a Szt. György-kápolna ill. a székesegyház háromkaré- 
jos ikerablakai, ezek jellegzetes "sarkantyús" tagozatlezárása, 
a Gizella-kápolnánál alkalmazott boltozástechnika és trapéz ke
resztmetszetű bordaprofilok stb./. Kevésbé egyértelmű a közvet
len kapcsolat a felsőörsi prépostsági templomnál /XIII. szd. 
első fele/. Nem célunk itt a templom részletképzésének valameny- 
nyi hatás-összetevőjét kielemezni: alapvetően nem "ciszterci" 
típusú épület. Néhány részlete /a szentélynégyezet konzolokra 
futó, hasábalakú bordázata, a diadalív sarkainak pálcás profil
ja és ezek "sarkantyús" lábazati lezárása stb./ azonban rokon
ságban áll a veszprémi székesegyház és kápolnák megfelelő, 
ciszterci jellegű tagozataival. Itt áttételes kapcsolatról le
het szó: a közvetítő a veszprémi székesegyház építőműhelye volt.
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A Balaton-felvidéken a XIII. század első felében általánossá 
vált az egyhajós falusi templomokhoz épített, támpillér nélkü
li,egyenes lezárásé apszis. A korábbi tipológiai összefoglalók 
ezt szívesen hozták kapcsolatba a cisztercieknél általános és 
általuk terjesztett szentélymegoldással. Ez igaz lehet annyi
ban, amennyiben egy jól használható, racionálisan és egyszerűen 
építető, bármilyen technikával /síkfödém, donga-, keresztbolto
zat/ könnyen lefedhető teret -- amit történetesen a ciszterciek 
talán ugyanezért előszeretettel alkalmaztak -- átvett a falusi 
építészet. Ez lehet az egyszerűbb tér minden előnyének a felis
merése és széleskörű alkalmazása, lehet egyfajta "divatjelen
ség" is. Ilyennel valamennyi történeti korban, napjainkban is 
találkozunk a falusi építészetben. De ez még nem stílus - és 
műhelykapcsolat ! Éppen a megye XlII. századi egyenes apszisé 
templomainak egy csoportja a példa rá, hogy tényleges műhely
kapcsolat esetén az apsziszáródáson kívül más részletek is mu
tatnak rokonságot.

Monoszló r.k. templomának egytornyos, egyhajós, egyenes szen
télyű alaprajza jól beleillik a Balaton-felvidéki "típusba". Az 
1977-ben végzett kutatás és helyreállítás során vált ismertté, 
hogy az apszis keleti végfalán nem egy, hanem párosán elhelye
zett két ablak van. Ez, valamint a sarkokon merőlegesen télfut
tatott, támpillérszerű lizénák már azt sejtetik, hogy itt cisz
terci kapcsolat hozta létre az egyenes apszist. Ehhez hozzávéve 
az apszis keresztboltozatát és a kutatás során előkerült körte- 
tagos borda-maradványokat, feltételezésünk beigazolódik. A fel
tárt déli kapu bélletszerkezete, a csécsíves ívmező örvénylő 
levélmintás diszítménye további pontosításra ad lehetőséget: az 
alsó-ausztriai Heiligenkreuz ciszterci monostorának nyugati 
conversus-kapuja hasonló szerkezetű és díszítésű. Az említhető 
magyar analógiák /Buda: Nagyboldogasszony-templom déli kapuja; 
Sopron: Szt.Jakab-kápolnakapu ívmezője --alaposan utánafaragva/ 
szintén a XIII. századi ciszterci tanultságé műhelyekkel /Kére, 
Zsámbék, Buda/ hozhatók kapcsolatba.

Kevésbé ismert a Szentjakabfa határában lévő bakonyherendi 
templomrom. Itt csupán az apszis északi fala és a keleti fal 
csatlakozó csonkja áll, rajta egykori nyíláskeret-töredékkel. 
Alapfalban érzékelhető az apszis szemben fekvő déli fala. Eny- 
nyi adatból elvégezve az egykori apszis kiszerkesztését, az adó
dott, hogy a keleti falon -- Monoszló mintájára -- itt is két 
ablaknak kellett lennie /a szimmetrikus tükrözés és az elkép
zelhető ablakméretek figyelembe vételével/. A közeli Köveskál 
barokk átépítésű középkori templomát még nem kutatták meg,1 ‘ de 
egyes jelek arra mutatnak, hogy ott is hasonló végeredmény vár
ható.

Néhány további emlék szintén egyéb részletformáival kötődik 
apszismegoldásán túl a ciszterci műhelyekhez. Kisapáti templom
roma számottevő műrészletet nem tartalmaz, csupán a szentély- 
boltozat hasábalakú bordái mutatnak ciszterci•előképre. Ugyan
így a szintén egyenes apszisú alsódörgicsei templomromnak e-
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gyetlen stílushatározó részlete a torony három ikerablaka ill. 
azok keretezése, lábazati kiképzése. Révfülöp romtemplomának 
bélletes, félkörös, fejezet nélküli pálcás tagolású kapuján 
szintén a már jól ismert "sarkantyús" lezárás figyelhető meg. 
Ennek a XIII. század második feléből származó analógiái /Mó- 
richida: Premontrei prépostsági templom nyugati kapuja, 1242
u.; Sopron, Szt.jakab-kápolna kapuja, 1270 k./ szintén a cisz
terci tanultságú műhelyek köréből kerültek ki. A fejezet nélkü
li pálcás szerkezetű Kaputípus általam ismert első magyarorszá
gi előfordulásai az erdélyi kerci ciszterci műhely köréből va
lók /Kére: apátsági templom belső templomkapuja; Brassó: Berta- 
lan-templom elfalazott kapuja; Szászsebes; Sekrestyeajtó; Tö
vis, Nagyenyed stb. -- Mind "sarkantyús" lezárással/.

Szándékosan került a felsorolás végére a XIII. századi cisz
terci műhelyek és az akkor kialakulóban lévő pálos rend építé
szeti kapcsolata. Az eddigi vizsgálatok nem hoztak egyértelmű 
eredményt. További kutatást igényel pl. a szentély feletti to
rony alkalmazásának a kérdése. A magyar középkori templomok nem 
alkalmaztak szentélytornyot /erdélyi szász példákat kivéve/. A 
ciszterci építészetben viszont gyakori: ha egyáltalán építettek 
tornyot, akkor az a négyezet vagy a szentély fölé került. A 
Magyarországon is hatást kifejtő /pl. Szentgotthárdon/ Proven
ce-! ciszterci épületeken gyakori /pl. Senanque, Le Thoronet/.
A magyar ciszterci monostoroknál /Zirc, Szentgotthárd/ csak a- 
lapfalak lévén, a szentélytorony léte nem igazolható. Feltűnő 
viszont, hogy a pálosok korai kolostorain több helyen is volt 
-- de csak egy szűk területen, a Balaton-felvidéken. Bakony- 
szentjakab /Sáska/ tornyát Rómer Flóris még rajzolta, Badacsony 
szentélytornya múlt századi leírás alapján valószínű, Vállus 
korai alaprajzából következtethető. S e korai pálos kolostorok 
hatósugarában több parochiális templom is megjelent /Talián- 
dörögd, Káptalantóti-Sabar, Sáska-Dabas -- itt a szentély mel
lett áll/. Elgondolkodtató és tovább vizsgálandó, hogy mindez 
csupán véletlen-e. Annál is inkább, mert még egy korai pálos 
kolostor mutat határozott ciszterci elemeket. Az 1324-től is
mert tálodi /Nagyvázsony-Pula/ kolostor fennmaradt részletei 
/pl. a nyugati homlokzat köraolaka/ XIII. századi eredetre utal
nak.. Éppen e fórumon, egy korábbi előadásomban /PAB-VEAB Érte
sítő, 1986. 42.p./ vetődött fel Tálodnak az 1263-ban említett, 
ismeretlen helyű Idegsyth-tel való azonosítása. Tálod templomá
nak apszisa nyújtott, egyenes záródású /a pálosoknál egyedülál
ló!/, sarkain merőlegesen elhelyezett támpillérek vannak. To
vábbi részlet a kapcsolatok kereséséhez nem áll rendelkezésre-- 
ezt is csak Rómer rajza nyomán tudjuk. Ez a rajz jelzi az egy
kori keleti kettős ablakot is.

Ez mintegy átvezet bennünket a következő kérdéshez, a késő
gótikus pálos műhelyekhez. Mert amíg a korai időben a pálos ko
lostorok -- a falusi parochiális egyházakhoz hasonlóan —  csu
pán befogadói voltak a különböző hatásoknak, addig a XV. szá
zad végén, fejlett műhelyszervezetük révén, maguk voltak hatás
sal környezetük szakrális építészetére. Amikor "pálos" épí
tőműhelyekről szólunk, a magyar gótika belső fejlődésétől ter
mészetesen nem valamiféle idegen nemzetközi stílus alkalmazásá
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ra gondolunk. Ismeretes, hogy Mátyás király uralkodása alatt, 
különösen az 1471-ben leleplezett főúri-főpapi összeesküvés u- 
tán a pálos rend jelentős befolyásra tett szert. Gazdasági bá
zisa, kiterjedt kolostori hálózata /akkor kb. 70 működő kolos
tor/ alkalmassá tette az udvari politikai érdekek és szellemi 
áramlatok széleskörű terjesztésére. E kapcsolat az építészetben 
is kimutatható: a budaszentlőrinci főkolostor bővítése során 
/1480-94/ a későgótikus udvari művészet elemei közül több be
került a pálos vérkeringésbe.. Ezzel egyidőben több, korábban 
más rend által alapított kolostor került pálos fennhatóság alá 
/Zsámbék 1475-ben, Csut 1475-ben, Fehéregyháza 1480-ban/, s e- 
zeken a rend jelentős átépítéseket hajtott végre. A Mátyás ud
vari köréhez tartozó fúurak, főpapok pedig új alapításokkal gaz
dagították a pálosokat. Ennek a rendi építőtevékenységnek a 
legnagyobb hatósugara éppen a veszprémi egyházmegyében, Nagyvá
zsony körzetében alakult ki.

A vázsonyi kolostort Kinizsi Pál alapította 1483-ban, koráb
bi búcsújáróhely környezetében /vagy helyén?/. Az itt kialakult 
többféle műhely /építő, kőfaragó, könyvmásoló/ mindegyike a ha
zai későgótika élvonalába tartozott Építőműhelyük hatása a 
környező és távolabbi későgótikus építkezésekre az éppen itt 
kikristályosodott boltozati megoldás és mérműves ablakszerkezet 
/"pálos" típus, ld. Építés -Építészettudomány, XV. 1983. 1-4.
az, 199-217.pp./ kapcsán figyelhető meg. A templom boltozata 
rekonstruálható: szabályos hatszögre szerkesztett, hossztengely 
mentén sorolt, egységenként szabályos csillagalakot mutató 
hálóboltozat. Ennek széleskörű elterjedése figyelhető meg a 
veszprémi egyházmegye területén. A kapcsolat alapját vagy a köz
vetlen földrajzi közelség, vagy az egyházmegyében lévő /és 
1480-90 körül még működő/ pálos kolostorok sokasága jelenti. 
Nagyvázsony két legközvetlenebb hatása a kőkúti /Salföld/ pá
los kolostor és a nagyvázsonyi plébániatemplom átépítése. Mind 
a boltozatszerkesztés, mind az alkalmazott "redukált" halhólya
gos ablakmérmű rokonságára már a korábbi kutatások is felfi
gyeltek, e téren a mi kutatásunk semmi újat nem hozott. Hozott 
viszont abban, hogy ezt a jellegzetes formakincset végigvizs
gáltuk a tágabb környezetben, majd az egész egyházmegye terüle
tén /később az egész ország területén is -- hasonló végeredmény
nyel/ .

A Tapolcai-medence nyugati szélén több községben is folyt 
építkezés a XV. század végén. Zalaszántó plébániatemplomának 
1480-90 körüli sokadszori átépítése minden tekintetben viseli 
az említett műhely jellegzetességeit. Bár apszisboltozatát nem 
ismerjük, a hajó és apszis csatlakoztatása azonos a vázsonyi és 
kőkúti megoldással és a mérműves ablakok formakincse is szoros 
rokonságról árulkodik. Hasonló, a hajóval azonos szélességben, 
de diadalívvel elválasztott aszpist találunk a közeli Vindornya- 
szőllős, Zsid-Vár-völgy és Karmacs /lebontott/ templomán. Utóbbi
nak az egykori boltozatmegoldása is ismert: a vázsonyi apszis
boltozatnak egy mezővel rövidebb,pontos mása..Zala megye egy kis
sé távolabbi területén, Zalaszentmihályon az ablakmotívumok 
csengenek vissza. Azon túl, hogy az említett esetek mindegyiké

375



ben a közös műhelykapcsolat forrását Nagyvázsonyban jelöljük 
meg, érdemes még egy tényezőre figyelemmel lenni: mind Zala- 
szántó /és a környező falvak/, mind Zalaszentmihály közvetlen 
közelében^ebben az időben állt és virágzott egy-egy pálos ko
lostor /Óhíd-Enyere ill. Kehida-Örményes/. Enyere 1486-ban 
tett szert jelentősebb adományra, majd feltehetően építkezett. 
Örményes pálosainak 1478-ban adományozta Hédervári Pál "Chany- 
zentmyhallaka" Zala megyei területet /Csánszentmihálylaka = Za
laszentmihály!/. Utóbbi adat önmagában is elég bizonyító erejű 
a pálos birtokok ill. érdekeltségi területek és az itt folyó 
"pálos típusú" építkezések összefüggésére.

A veszprémi egyházmegye távolabbi részén,Somogy megyében u- 
gyanez megfigyelhető ill. igazolható. A megye viszonylag kevés 
megmaradt későgótikus épületéből és részletéből kell kiindulni. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy Somogy megye területén a XV. 
század végén 7 pálos kolostor működött, nagyobb részük gazdasá
gi virágzásban volt, feltehetően építkezett is. így már e kolos 
torok helyi /de a vázsonyival egyező "pálos típusú"/ műhelyei 
lehettek hatással a szőkébb környezetük falusi parochiális épít 
kezéseire. Viszonylag egysége későgótikus emlékcsoportot képez 
Somogy megyében Törökkoppány, Somogyszil, Igái, Andocs. Török- 
koppányban és Andocson ismert az 1490 k. keletkezett későgó
tikus hálóboltozat, nem teljesen azonos formában és nem telje
sen azonosan a nagyvázsonyi példával. De a kétségtelen rokon
ság a két emlék között, valamint köztük és a "vázsonyi kör" kö
zött felismerhető. Igáiban a boltozat nem maradt meg, csak a 
szentély padlásterében találhatók csekély -- egykori hálóbolto
zatra utaló -- lenyomatok. Törökkopányban és Somogy szilben a 
halhólyagos ablak Nagyvázsonyból ismert "redukált" típusa ke
rült elő. Az előbbi gondolatmenethez hozzátartozik, hogy Tö- 
rökkoppány-Igal-Somogyszil között, a mai Somogydöröcske határá
ban működött a pálosok Szent Pál monostora. 1480-87 között je
lentős birtokadományokhoz jutott a környező falvakban. Andocs 
pedig a mellette álló toldi pálos kolostor birtoka volt a XV. 
század végén. A túlzott általánosítás helyett célszerűbb azért 
a "szabályt erősítő kivételt" is megemlíteni. Balatonszemes 
határában állt a Mindenszentekről nevezett pálos kolostor,1480- 
1520 között kimutatható jelentősebb adományokkal és építkezések 
kel. Maga Szemes- falu viszont soha nem tartozott a kolostor ér
dekeltségi körébe, így a Gergellaki Buzlay Mózes királyi főaj- 
tonálló adományából 1517-ben végzett plébániatemplom-átépítésé
hez a pálos kolostor műhelyének semmi köze nem volt. A templom 
megmaradt gótikus részletei legalább is ezt mutatják.

Megemlítem, hogy ezt a pálos műhelykapcsolat-vizsgálatot az 
ország több területén /pécsi egyházmegye, egri egyházmegye/ el
végeztük. A végeredmény mindenhol közel azonos volt: ahol a XV. 
század végi parochiális építkezéseken megtalálható az említett 
hálóboltozati megoldás és mérműves ablaktípus, ott vagy a köz
vetlen környezetben van éppen akkor még működő és építkező pá
los kolostor, vagy maga az illető település /vagy egy része/ 
effedtíve a pálosok tulajdonában van.
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Két korszak két szerzetesrendjének kihatását a környezet
re, a környezet építkezéseire megkíséreltük, bemutatni és -- a 
lehetőségekhez képest -- igazolni. Az itt felmerült, de le nem 
zárt számos kérdés mellett a továbbiakban célszerű lenne hason
ló kérdéseket megvizsgálni más, a cisztercieknél és a pálosok
nál kevésbé karakteres "rendi" építészettel rendelkező szerze
tesrendek /pl. premontreiek/ esetében is.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

REÖTHY FERENC

P ré s h á z a k ,  p in c é k ,  c s á r d á k ,  kocsmák, v e n d é g fo g a d ó k  a d é l - b a l a 
t o n i  b o r v id é k e n

A pannonhalmi apátság történetéből tudjuk, hogy már a XIII. 
században pincékben tárolták a somogyvári Szent Egyed-apátság 
borát /1/. A XIV. században a somogyi szőlőművelő jobbágyok 
rendes telekbeli tartozéka volt a pince.

A változatos pinceformákat a bortermelésnek az északibb ö- 
vezetekben való elterjedése, a borok csökkentett állóképessége, 
ezeken a területeken nagyobb értéke teremtette meg. Eszerint 
alakult ki hazánk területén is a pincekultúra. Délről észak fe
lé haladva, egyre fejlettebb, hűvös, egyenletes hőmérsékletet 
biztosító, vagy ezek irányába fejlődő pinceformákkal találko
zunk /2/.

A pincéket a mi környékünkön rendszerint a szőlő aljában 
vagy annak felső végében, az úthoz közel építették. Anyaga ko
ronként változott. Az általunk ismert legelső pincék falát sö
vényből fonták és sárral csapták be. A bortároló helyet, vagyis 
az igazi pincét, az épület végébe, a domboldalba, a földbe váj
ták. Ismerünk gerendákra, "fecskerakásra" épült pincét is. Köt
ésén és még néhány település szőlőhegyein földbe vájt pincét is 
láthatunk. A negyvenes évek elején Zamárdiban egy 1741-ben é- 
pült boronapince állt, melynek föld feletti részét hatalmas 
gerendák tartották, és famennyezete volt /3/.

A Balaton déli partján -- Jankó János szerint -- magyaros 
elrendezésű pincéket, illetve présházakat találunk. Legáltalá
nosabb típusa: présház és pince. A pince tulajdonképpen csak 
"borkamra", alig 20-40 cm-rel mélyebb, mint a présház helyisé
ge. Kőben szegény vidékünkön 60-80 cm vastagságú, vertfalú pin
céket, présházakat építettek.

A települések sorában külön figyelmet érdemel a völgyekben 
meghúzódó egyutcás vagy soros település. Községeinknek több 
mint 50 %-a ilyen volt. Sok helyen a ház telkeinek a végét, e- 
gyes helyeken a házakhoz kapcsolódva, máshol attól függetlenül, 
csűr foglalta el. /Kőröshegyen a falu főutcájától keletre, a 
Petőfi utca és az Öreghegy közötti területet "Csűrföldek"-nek 
nevezik./Az ettől a területtől keletre emelkedő Öreghegyen volt 
a "pinceváros". A Petőfi utca keleti házsorát z Öreghegytől 
egy kis árok választja el. Az Öreghegy lábánál, az árokhoz e- 
gész közel húzódik a pinceváros első pincesora Az 1950-es é- 
vekben ebben a sorban 38 pince húzódott meg. /A házaknak mint
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egy 50 %-a mögött épült pince/. A második korban 9, a harmadik
ban 15, a negyedikben lé pince épült az elmúlt századokban. A 
falutól délkeletre "dorochegyen" egy kis völgyben 15 lakott 
pince élte a maga életét /4/. A faluhoz egészen közel, a mosta
ni református templommal majdnem szemben, vezet egy út a "Bor- 
kút"-ba, mely területnek a közepén még ma is áll a dézsmapince.

A területünkhöz tartozó települések szőlőhegyeinek elrende
ződése falvanként más és más képet mutat. Van, ahol közvetlenül 
a községhez kapcsolódik /Szárszó, Szemes/, előfordul, hogy 4-7 
km-re van /Szabadi, Lelle/, de az is, hogy az egész községet 
közrefogja vagy körülöleli a szőlőhegy /Kötcse, Endréd/. Né
melyik községnek csak egy szőlőhegye van /Teleki, Hollád/. 
Gyakori a két vagy három szőlőheggyel rendelkező település is 
/Kőröshegy, Lelle, Kéthely/. Némely helyen olyan sűrűn épült be 
egy-egy szőlőhegy, hogy az felért egy faluval. A 352 kishold 
szőlővel beültetett Bari-hegy 1813-ból származó pontos és rész
letes térképén 262 épület számolható össze /5/. Balatonszabadi 
térképén, mely a szőlőhegyet ábrázolja, 103 épület, pince, prés
ház található /6/, Kőröshegy szőlőhegyén, az Öreghegyen az öt
venes években 93 pincét számoltunk össze. /Napjainkban sokkal 
több van./ A kőröshegyi Kishegyen alig találunk pincét. Szemes 
1860-as térképén 58 épület látható, a száz évvel későbbin 69.

A paraszti pincék mellett a földesurak, majorsági szőleikben 
termett boraik számára, valamint a dézsmaborok tárolására nagy
pincéket, dézsmapincéket, présházakat és dézsmálóházat építet
tek. A XIX. század elején a Hunyady-birtok 15 községében 3249 
hold hegyvámos, Baglas-pusztán és Kis-Baglason pedig 24 hold 
allodiállis szőlő volt. E hatalmas szőlőterület termését a két- 
helyi, a simongáti, a szili és a szemesi központban tárolták. 
/Minden hold után egy akó mustot/ /7/. Baglas-pusztán a préshá
zat téglából építették, 7,5 öl hosszú és 4,5 öl széles volt.
A présház végében egy boronákra épített pince állt. Az épületet 
náddal fedték be. A Kis-Baglas-hegy közepén a föld alatt ége
tett téglából bolthajtásra, három hajtásban 43 öl hosszú és 4 
öl széles pincékben tárolták a bort. A pince fölött szintén tég
lából készült 12 öl hosszú épület állt,melyben egy szoba kandal
lóval és egy pallás nélküli présház volt. A présházban is volt 
egy kandalló. Az épület náddal volt fedve. A balatonberényi 
szőlőhegyen lévő pince fecskerakásra épült, gerendás, pallás 
nélküli új épület. A 9 öl hosszú és 4 öl széles pince náddal 
volt fedve. A pince mellett állt a dézsmáló ház fecskerakásra.
9 öl hosszú és 4,5 öl széles, náddal fedett épület, melyben egy 
gerendás szoba konyha is volt. A szemesi pince a granárium alatt 
helyezkedett el. A granárium égetett téglából épült a "fal kö
zött három födél alatt egy öntésre 12 öl hosszú, 4 széles. Az 
alsó öntés téglával flastromozva, a többi öntések deszkával 
padimentozva. ..a teteje fenyő zsindöllel födve 53 ablakon vas 
rostély, 11-en vas gátér. Azon granárium alatt bolthajtásra 
pince 12 öl hosszú, 3 öl széles -- ennek végében a hegy alatt 
21 öl hosszú, 2 és fél öl széles másik pince, szükséges gáter- 
fákkal provideálva. A granárium előtt bolthajtásra meszes pince 
3 öl hosszú 3 öl széles".
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A földesúr birtokához tartozó minden községben korcsmaház is 
állt, mely alatt vagy mellette kisebb-nagyobb pince is volt. 
így többek között Varjaskéren, Újlakon, Kéthelyen, Szemesen, 
Szárszón, Szóládon. A szárszói korcsmaház alatt 3,5 öl hosszú,
2,5 öl széles pince húzódott.
A vendégfogadókhoz tartozó pincék elhelyezésre és méretre 

különböztek egymástól. A kéthelyi és a szemesi vendégfogadó pin
céje a vendégszobák alatt foglalt helyet, a szóládi vendégfo
gadó pincéjének méretéből (4,5 x 2 öles) nemcsak a vendégfor
galomra lehet következtetni.

A XVIII. században a Széchenyiek uradalmában több mint 300 
hold szőlőterület az úrbéreseké volt, az uradalom mintegy 20 
holdnyi területtel rendelkezett. A szőlők a Borsó- és az Öreg
hegyen feküdtek. E nagy kiterjedésű szőlőterületnek a borát az 
Alsó-hegyen, 110 kapás szőlőben álló présház alatt 25 öles bol
tozott pincében tárolták. Az uradalmi borok raktározására fel
használták még a vendégfogadó, az uradalmi kocsmák és a vasá
rus boltja alatti pincéket is. Mivel a vendégfogadó 20 m-es pin
céje sem volt elég a borok tárolására, ezért a major pincéjé
ben és a szőlőbeli fapincében is tároltak bort /8/.

A Széchenyiek marcali uradalmában 1800-ban 723 akó majorsági 
és 5209 akó dézsmabort tároltak /9/.

A böhönyei hegy termését a Festetics Antal által épített 
pincében tartották. Befogadóképessége 10-12 ezer akó körül 
mozgott. Pincéjének érdekessége hogy a hordók a családtagok ne
vét viselték: Antal, Amália, Ágoston, Sámuel, Dénes, illetve 
Dienes.

1761 előtt épült a szemesi dézsmapince, mert a Hunyady-bir- 
tok négy gazdasága közül az 1761. évi összeírás szerint itt tá
rolták a legtöbb bort, összesen 1325 akót. 1810-ben 5.2 akó fe
hér és 54 akó vörös bor termett a 19 hold allodiális birtokon, 
tehát holdanként átlag 5,5 akó. Ugyanekkor a bortizedekből 4064 
akó került a földesúr pincéibe. Az inspektor szerint a pincészet 
haszna növelhető volna. Megítélése szerint a borospincék nagyon 
kicsik, ezért nincs rá lehetőség, hogy az éves borokat bennük 
megérleljék, és nem volt elegendő hordó a bor tárolására.

Az alanti kimutatás jól érzékelteti a szőlészetben, a szőlő- 
termelésben és a pincészetben végbemenő változásokat.

1796 1789 1803 1812 1814 1829
Szőlők : 
vincellér 1 1 2 2 2 1
csősz 9 12 8 6 6 3Pincészet : 9számvevő
kádár 4 4 4 4 4 5
kocsmáros,csapos 26 22 28 24 24 14
vendéglős,boltos 3 7 2 1 “

Az 1836. évi leltár szerint a Hunyady-birtok pincéiben eny- 
nyi akó űrtartalmú hordót tároltak:
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vasabroncsos f aabroncsos
Kéthelyen 4554 3178
Szemesen 1442 309
Simongáton 2094 1213
Szil 1897 457
Összesen : 9979 5158 akó

Ugyanebben az évben 4757 akó bort és 156 akó egyéb szeszt 
írtak össze. A fehér és vörös, új- és óborok mellett a likőrök, 
eszenciák, szilvórium és pálinka nagy mennyisége mutatja, hogy 
nem csökkent a mezőgazdasági mellékiparágak jelentősége /10/.

A Széchenyi-család kőröshegyi uradalmára vonatkozó 1825-ben 
kelt összeírás felsorolja a gazdasági épületeket, köztük a pin
céket is. A kastély alatt is' volt egy boltozott, 2 x 4  öles 
pince. A régi granárium mellett szintén egy pince "fa talpakra, 
deszka falakra és pallásra, nád födélre, rozzant állapotban." A 
kocsmaház mellett is egy pince "tégla falra, hét öl hosszú, egy 
és fél öl széles, tégla falra, faborona pallásra, nád födélre, 
lejáró torkán kívül vagyon a pince". A Borkúti nagypince /dézs- 
mapince/ "a helységen napkeletrül a belső fundusok végén az ún 
borkúti földek alatt a hegy alá 15 öl hosszúságú két és fél öl 
szélességre beásott, és téglával boltozott jó állapotú pince".

Az allodiális szőlőnél egy présház, tégla falak, nádfödél, 
egy boltozott kéményes tüzelő hellyel, igen jó állapotban. E- 
zeken kívül az uradalomhoz tartozó plébánoslakás alatt 3,5 öl 
hosszú és 2 öl szélességű, a boltos zsidó lakása alatt ugyani
lyen méretű pince volt. A földvári csárda alatt is egy 2,5 öl 
hosszú kőboltozatos pince húzódott meg /11/.

A foki /siófoki/ pincében 1778-ban 972 akó, 1780-ban 1099 
akó, 1782-ben 993 akó és 1783-ban 901 akó bort tároltak "korcs- 
málásra" /12/.

Szántódon, a nagypincében 1857-ben 105 akó fehér és 12 akó 
vörösbort tároltak. Ez a bormennyiség a kőhegyi szőlőhegy egy 
évi termése volt.

Ebben az időben a hordók 16-18 akósak voltak, a XX. század 
30-as éveitől kezdve 40-60-70 hl-esek. A két üveghordóban 480 
és 476 hl bor fér. A pince összes befogadóképessége ötezer hl.

A pincéket elsősorban a tulajdonos nevéről vagy .ragadványne
véről, nagyságáról, anyagáról használójáról nevezték el. Viszon 
a Béla-pincét már lebontották. Túron Berta, Heltai, Loher nevű 
pincékről tudunk. Kőröshegyen, Szemesen Szücs-pince található. 
Marcaliban Lengyel, Gombocz, Berzsenyi, Gölöncsér nevű pincé
ket ismerünk. Berényben Risza-pince, Marcaliban Babina-pince, 
Sérsekszőllősön Oézsma- és Rubidő-pince, Kötésén Török-pince, 
Karádon Küpince, Kéthelyen Papi-pince néven emlegetik a neve
zetesebbeket /13/.

A falusi, pusztai, útszéli csárdákat az uradalmak, a föl
desurak létesítették, és bérlőknek adták ki. A földesúr egy 
településen belül is, többet is fenntarthatott. Különösen 
forgalmas utak mentén a falvakban és határukban, és természe
tesen nemcsak bortermő településeken. A borkimérés a hajnali 
harangszókor kezdődött, és az esti harangszókor végződött. Ün
nepnapokon a kocsmát nyitva tartani tilos volt.
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Az úrbérrendezés /1767/ egységesen szabályozza a borkimérés 
jogát. Továbbra is a földesurakat illette a jog, hogy a birto
kukon bort áruljanak. A jobbágyok, ahol a határban szőlőhegy 
van, Mihály napjától /szept. 29/ György napjáig /ápr. 24./, 
ahol nincs helyben szőlő ott Mihály napjától karácsonyig árul
hatták a maguk borát. Tehát az urbárium szerint a parasztok fél 
éven át árusíthattak bort. A Hunyady-birtokhoz tartozó Bukógá
ton /Libickozma/ és Varjaskéren csupán negyedévig /14/.

A kétéves bort forgácskötegre erősített szalmazsuppal, az 
egyéves bort szalmazsuppal, az idei bort zöld gallyal kellett 
jelezni. Debrecenben a városi nagytanács 1556. évi határozata 
értelmében a Somogyból hozott borok cégéréül gyalogfenyővel ve
gyes borostyánt kellett használni.

A kocsmaházak alapja általában téglából készült, a többi 
része téglából és vályogból vegyesen, de ismerünk más anyagból 
készült csárdákat is. Legtöbbjük 2-3 szobából, kéményes kony
hából és kamrából állt. Mindegyikben bolthajtásos pince is volt, 
melynek nagysága 3,5 x 2,5 öl volt. (Varjaskér, Szárszó, Föld
vár, Kőröshegy./ Marcaliban a Kanizsai és a Gombai út sarkán, 
akkor még faluszéli vendégfogadó már a XVIII. század elején 
megvolt. A kercselegi kocsmának, mely a Boronkai út mentén állt, 
az 1762-es és az 1771-es leírás szerint kéményes konyhája és 
pincéje is volt. Kisgombán 3-4 kocsma is működött ebben a szá
zadban, Nagygombán csak egy.

Az 1767. évi úrbéri rendezés kimondja: "...Oly vendégfo
gadóban, melyben az utazók megszállhatnak, mindenféle ital á- 
rusítása az uraságat illeti."

Marcaliban az 1771. évi leírás szerint sövényből készült, 
rozzant épület 2 szobával, leszakadófélben lévő bolthajtásos, 
kőből épült konyhával, fából épült pincével, 1787-ben még állt.
A XVIII. század végén új vendégfogadó épült. 4 padlózott szo
bából, kamrából, boltozott konyhából, kocsmahelyiségből, fo
lyósóból állt. Utóbbiak téglával padozottak. Pincéje 8 öl, 
téglából épült és boltozott. Az épületet cseréppel fedték be. 
Istállói téglából épültek, boltozattak, cserépfedelűek. 16 ló,
5 szarvasmarha fér el benne. 1793-ban megtoldották egy szo
bával, pincéjét 10 öl hosszúra bővítették, istállóiban már 20 
ló fért el.

A városi vendégfogadó mellett, "Öreg Gyótán" az uraság csár
dája sövényfalakból épült és szalmafedeles volt. A csárda a 
gyótai erdőben, Bizén, erdős könyezetben helyezkedett el /15/.

A vendégfogadók különböztek a közönséges kocsmáktól. A sze
mes! vendégfogadó égetett téglából készült. 2 szobából /az e- 
gyik borozó/, kéményes konyhából állt. Ablakai gáterosok. A 
borozó szoba alatt bolthajtásos pince volt. A 2 vendégszobát 
külön kis kéményes konyhából fűtötték. Árnyékszék is volt benne. 
A vendégistálló 5 öl hosszú, a vendégfogadósé 2,5 öl. Mind
kettő zsúppal fedve. Az udvar közepén kocsiszín láb fákra, 7 öl 
hosszú, 3,5 öl széles /16/.

A csárdákat a II. József-korabeli térképek is feltüntették 
/Kőröshegy, Földvár/. A csőmendi vendégfogadótól az út Marcali 
felé vezet, majd innen a "Kopasz-fogadó" melett Nagybajomba 
juthatunk, írja a térképhez készült országleírás.
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Az őszödi csárda helyét ma is őrzi a "Csárdai-dűlő" elne
vezés /17/.

A csárdák építési évét nem ismerjük, de feltehető, hogy már 
a XVII. században is álltak.

A kőröshegyi külső vendégfogadóban 1757-ben és 58-ban Szabó 
János volt a kocsmáros. A kocsmárosnak borkönyvet kellett ve
zetnie. Ebből a borkönyvből tudjuk, hogy mennyi bort tárolt a 
kocsma pincéjében. Pontosan feljegyezték, kinek a hordójában 
hány akó bor volt. Esetenként még a minőséget is feltüntették. 
Azt is be kellett jegyezni, hogy mennyi bort adott el a kocsmá
ros, és azt is, hogy mikor és kinek a hordóját csapolták meg. 
Feljegyezték még hogy mennyi pénzt fizetett be a kocsmáros a 
kasznárnak vagy a számtartónak. Ebben a vendégfogadóban 1757. 
ápr. 20-tól júl. 1-ig 61 akó bor fogyott el. 1758. jan. 3-tól 
máj. 1-ig 26 akó. Ugyanebben az időben a kőröshegyi belső kocs
máros Szűcs Illés volt. Borkönyvéből tudjuk, hogy 1757. ápr. 
24-től aug. 29-ig 185 akó bort adott el. 1758. ápr. 21-től jól. 
23-ig 96 akó bor fogyott el. A juti kocsmárosné, Horváth György- 
né 1758-ban 78 akó bort mért ki. Kocsmájában csak egy hordó 
/4 akó/ juti dézsmabor volt, a többit Kőröshegyről szállították 
ide /18/.

A Hunyadi-birtok 19 települése közül már 1766-ban négyben 
volt kocsmatartási jog. Szárszón és Szemesen vendégfogadó is 
volt. Ugyanezen a birtokon 1796-ban 26, 1798-ban 22, 1803-ban 
28, 1812-ben 24, 1814-ben 24, 1829-ben 14 kocsmáros és csapos
dolgozott. 1810-ben a birtokhoz tartozó borpincékből 30 ezer 
Ft értékű bort adtak el, és az uradalmi kocsmákban 29 ezer Ft 
értékű bort mértek ki. A kocsmán és a vendégfogadón kívül több 
ivót /Schankhaus/ is megemlítenek /19/.

A XIX. században má-r egyre nagyobb és igényesebb kocsmahá
zakat építenek. A Jankovich László birtokához tartozó Ordán 10 
öl hosszú és 3 öl széles a kocsmaépület /1878/. Szőlőgyörökön 
ugyanekkor egy ivószobából, a csapiáros és mészáros szobájá
ból, egy konyhából, egy vendégszobából, egy alsószobából /ka
szinó/ állt a vendégfogadó, melyhez természetesen istálló és 
jégverem is tartozott. Az épület 18 öl hosszú és 4 öl széles.
A vendégfogadóhoz tartozott a mészárszék és a vágóhíd is. A cse
hi vendégfogadó hasonló az ordáihoz. Mindegyik vendégfogadóhoz 
pince is tartozott /20/.

Vásárok alkalmával "boroscsárdákat" állítottak fel ideigle
nes jelleggel /21/.

A XVIII. századi szerződések /a későbbiek is/ a kocsma bér
beadásával kapcsolatban a következőket tartalmazzák:

a bérbeadott épületek számát és a földrajzi nagyságát;
- a bérbeadás időtartamát;
- a viselkedési normákat;
- az épület karbantartására vonakozó utasításokat;
- a tűz által okozott károk megtérítésének kötelezettségére 

vonatkozó kitételt /22/.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

TIMAFFY LÁSZLÓ

A Duna szerepe a Szigetköz tanya településeinek kialakulásában /XVIII-XIX. század/

A tanyaszerű települések kialakulásában természeti, emberi, 
történelmi tényezők játszanak fő szerepet. Köztudomású, hogy 
a Nagyalföldön milyenhatások alakították ki a jellegzetes tanya
világot. A Szigetközben viszont Mosonmagyaróvártól É-ra Cikola- 
sziget, Sérfenyő-, Doborgaz-, Fejfalusziget tanyavilága igen 
érdekes földrajzi tényezőnek köszönheti létét: a vizek tanyá- 
sító hatásának. Itt a zabolátlan vizek vándorlása tette lehetővé 
a XVIII-XIX. században a tanyaszerű települések kialakulását.

A csallóközi anyaközségek: Vajka, Keszölcés, Doborgaz, Te j- 
falu, a folyó mentén lejjebb Nagybodak határának jelentős része 
a folyton változó medrek közti szigetekből állott. Vajka 4627 
kh-as határából pl. csak alig 600 hold övezte a falut, a többi 
4000 hold a szigeteken volt. Rengeteg erdő borította ezt a ha
tárrészt, a tisztásokon rétekkel, nádasokkal, mocsarakkal. Er- 
dőllésre és legeltetésre volt alkalmas ez a terület. Csordajá
rás volt a XVIII. században az egész határ. Kezdetben télen- 
nyáron kint kóborolt a rideg jószág szigetről-szigetre, erdő
kön, mezőkön, nádasok között. Nyáron lábas-szín alatt háltak. 
Télre hajtották be csak szállásokra. Ezek is nagy lábas-színek 
voltak, csak befonták sövénnyel, és sárral becsapkodták. Tete
jüket náddal fedték. 30-40 db marha, növendék, 1-2 ló is bele
fért a nagyobbakba. Ezek a szállások voltak kint a szigeteken 
a mai településeknek első csirái.

Egy régi megyei térképünk a magyaróvári levéltárban 1686- 
ból még csak erdőt, rétet jelez ezen a területen. A II. József 
korában készült részletes térképfelvétel 1784-ből viszont már 
mutatja a szállásokat a szétszórt szigetvilágban. Eleinte csak 
pásztorok, fogadott szolgák, az u.n. "lakók" bajlódtak kint a 
barmokkal. Amikor megnősültek,családjukat is kihozták. A szál
lások mellett sövényfalú házat építettek maguknak. Később aztán 
a gazdák fiai, lányai is kiköltöztek, ha a nagycsaládi életfor
ma szorításából szabadulva, saját lábukra akartak, állni. Ame-, 
lyik helyet nem járta víz, ott kiirtották az erdőt, feltörték a 
rétet, és ugyancsak sövényből házat építettek. A ház körül meg
hagytak egy kis földet a gazdaságnak, a többi rét maradt, meg 
legelő és erdő. Sok szolgalegény szeretett bele - azda lányába, 
megesküdtek és itt vertek tanyát a szigeteken. Egymás után nőt-
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tek így a kis tanyák. Cselédek és gazdák egészséges keveredésé
ből alakult ki a tanyák első társadalma.

1860-ban a tagosítás meggyorsította a lakosság átköltözését.
A nagyobb arányú település a szabályozás után történt, főképp 
az anyaközségekből, de belső szaporodással, benősüléssel, beván
dorlással a Csallóköz és a Szigetköz más községeiből is. A vé
dettebb, magasabb, szigethátakon még kis utcák is kialakultak, 
de a településformájukban megtartották tanyai jellegüket.

A tanyák élete a vizekhez alkalmazkodott. Földet művelni csak 
a magasabb szigethátakonlehetett. Sokszor elöntötték az árhul
lámok a határt. Volt úgy, hogy csak a kalász állt ki a vízből, 
úgy vágták le sarlóval ladikról. Nagyvíz idején ladikkal közle
kedtek háztól-házig. Erdőről a fát, rétről a szénát, földekről 
a termést ladikkal hordták haza. Minden épkézláb ember ladikos 
volt. Ügyes-bajos dolgaikat csak az anyaközségekben intézhették 
el, átladikázní a Duna-ágakon szintén az életükhöz tartozott. A 
hivatalé hatalom csak akkor találta meg őket, ha kellett tőlük 
valami, adó vagy hozzájárulás. Máskülönben nagyon messze éltek 
a "hazától", paptól, mestertől, jegyzőtől, orvostól. Gazdálko
dásukat, a földbirtok nagyságát, a legelő, erdő használatát a 
gazdák közbirtokossága irányította.

Jelentős lépés volt fejlődésükben 1883-ban az állami iskola 
megnyitása. Pozsony megye első állami iskoláját építették ide a 
nagy vizek partjára. Szükség is volt rá, hiszen 1880-ban már 
száználtöbb tanköteles gyerek élt a szigeteken. Addig csak ván
dortanítók jártak ide néha-néha. Egy nagy színben tanítottak. 
Olyan vándortanító is jött, aki egyúttal borbély, seborvos is 
volt egyszemélyben. S míg a gyerekek kórusban számoltak a szín 
alatt, közben borotvált, nyírt, sebeket kötözött.

A rangos, szép iskolában eleinte nem ment könnyen a munka.
A szétszórt tanya világból nem volt könnyű odaszoktatni az if
júságot. A messzebb tanyákról ladikkal jöttek iskolába. A ter
mészeti nehézségekhez lelkiek is csatlakoztak. A gyerekek még 
az odvas füzekbe is elbújtak az iskola elől, s a "mesterné asz- 
szony" pogácsával csalogatta be őket a tanterembe.

1885-ben postát kapott a tanyavilág. A tanító járta ki, ő 
lett hát a postás is. Egy bizonyos forgalomhoz kötötték az en
gedélyt. Összebeszélt az értelmes gazdákkal, hogy levelet, cso
magot, pénzt küldjenek a szomszédos falvakba rokonoknak, is
merősöknek, azokat meg rávették, hogy ők is küldjenek vissza. 
(A nép eleinte bizalmatlan volt) Nagy rábeszélésre végre egy 
asszony csomagot küldött a fiának Óvárra, de kavicsot rakott 
bele, s csak mikor meggyőződött róla, hogy fia valóban meg
kapta, azután adta fel a kolbászt, süteményt. Még nehezebben 
indult a pénzfeladás. Sok biztatás után jelentkezett egy gazda, 
hogy Somorjára elküldené az adót. Le is olvasott 25 forintot 
apróban. Csak akkor csodálkozott nagyon, amikor a postamester 
nem csomagolta be a pénzt , hanem a vasládába rakta. Megijedt, 
hogy oda a pénze. Összebeszélt barátaival és meglesték a kül
döncöt, megrázták a táskáját, hogy csörög-e benne a pénz. Nem 
csörgött. Erre visszamentek a postára, lármát csaptak és visz- 
szakövetelték a 25 forintot. Nem értették még meg az átutalás
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körülményeit. Erre a postamaester megnyugtatta őket, hogy vár
janak még két-három napig, s megtudják, hogy valóban megérke
zett a pénz Somorjára. Az értesítést megkapták és a bizalmat
lanság lassan eloszlott.

A tanyák felekezetileg az anyaközségek templomához tartoz
tak. Keresztelni, esküdni, temetni csak ott lehetett. Az anya
könyvet is ott vezették. Oda kellett vinni a csecsemőt 5-6 Duna- 
ágon keresztül keresztelésre. Igaz, hogy sokszor karonülők vol
tak már, mire áradások,jégzajlások után végre eljutottak velük 
a templomba.

Emlékezetesek máig a ladikos esküvők. Menyasszonyostul, vő
legényestül ladikra rakták az egész násznépet, úgy mentek át a 
Dunán a templomba esküdni. Sokszor 10-12 ladik is megtelt. A 
nyoszolyólányok szépen kivirágozták a csónakokat. Jó időben igen 
szép látvány lehetett, de borús, szeles, hideg napokon jégzaj
láskor veszélyes vállakózás volt.

A halottat ugyancsak ladikkal kísérte át a temetőbe a gyá
szoló rokonság. Egy nagy ladik fenekébe rakták a koporsót. Mel
lette csak a legközelebbi hozzátartozók ültek. A gyászolók is 
csónakokba szálltak. Mindegyikbe jutott koszorú, virág. Ahöl 
nagy volt a sodrás, a férfiak felgyűrték a nadrág szárát, ki
szálltak és kötéllel húzták a ladikot. Legtöbbször ráment majd 
az egész nap az 5-6 kilométeres viziútra és bizony öreg este 
lett már, mire hazaértek. Kemény télen pedig széles szántalpak
ra rakták a koporsót és úgy húzták át a befagyott ágakon.
Nem lényegtelen településtörténeti fejlemény, hogy 1887-ben ön
álló temetője lett a tanyáknak.

1896 az önállósodás következő dátuma: az állami anyaköny
vezés bevezetésével a szétszórt tanyák Cikolasziget központtal 
önálló anyakönyvi kerületté lettek. S az anyakönyvvezető ki 
lett volna más, mint ismét csak a tanító.

A nagyapám volt ennek a tanyavilágnak első tanítója, pos
tamestere, anyakönyvvezetője, jegyző helyett a községi admi
nisztrációk intézője, vagyis a tanyák szellemi mindenese. Ke
serves tisztség volt ez, mert szíre-szóra át kellett ladikáznia 
a Dunán községi ügyekben, s bizony sokszor csak késő éjszaka 
ért haza a kirendelt révészekkel a veszélyes vizi utakról.

Orvos, állatorvos, nagyon messziről járt ide, át a Duna-á- 
gakon Somorjárói. Hivatalos kőrútjuk havonta egyszer volt csak. 
Addig a "varázserejű tudósok", javasok segítettek helyettük a 
bajbajutott embereken, állatokon.

Sokat harcolt nagyapám a lassan faluvá terebélyesedő tanyák 
önállóságáért. De az anyaközségek makacsul ellenkeztek minden 
önállóságra törekvést, valahogy úgy, mint az anyaországok gyar
mataik függetlenségét. Végül is a természet erői és az élet 
döntötték el a vitát.

A szabályozással a mesterséges főmeder végleg meghúzta a vá
laszfalat az anyaközségek és a tanyák között. A világháború u- 
táni békekötés pedig még országhatárt is vont közéjük. így csa
tolták 1918-ban Pozsony megye Dunán áteső részeit Győr-Moson 
megyéhez, a tanyákat pedig Halászihoz, illetve a magyaróvári
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járáshoz. 1928-ban Sérfenyőszíget központtal közös jegyzőséggé 
alakultak. A teljes önállóságukat pedig a tanácstörvénnyel nyer
ték 1950-ben. 1985-ben Dunasziget néven egyesültek, de más rossz 
példákkal ellentétben eredeti szép nevüket is megtartották.
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A D u n á n t ú l  t e l e p ü l é s t ö r t é n e t e  VII.
( S z e r k : :  S o m f a i  B a l á z s ) ,  V e s z p r é m ,  1989.

SOMFAI ANDRÁS
A közlekedéshálózat XVIII-XX. századi fejlődésének tanulságai a 
faluközi úthálózat nagytávú /50 éves/ fejlesztési tervezésében

Kissé "messziről" érkeztem erre a tanácskozásra, ugyanis ál
talános mérnök vagyok és közlekedéstervezéssel foglalkozom az 
Északdunántúli Tervező Vállalatnál /1/. Remélem azonban, hogy 
hozzászólásom kellően indokolja a konferencián való részvétele
met .

Családi-iskolai indíttatásomnál fogva a tájat, a térképet, a 
történelmet "közelről" szeretem; igazolt turista is vagyok, s 
így talán érthető, hogy milyen örömmel vettem meg úgy másfél év
tizede a győri antikváriumban az első százéves katonai térképe
met -- majd azóta még jónéhányat. Ezek között olyanok is vol
tak, amelyek ugyanazon területet ábrázolták, csak más-más idő
pontban. Mivel napi munkámban, a város- és községrendezési ter
vek készítése során a mai "titkos" használati minősítésű kato
nai térképeket gyakorlatilag nem szabad terepre kivinni, a ró
luk készített kivonatos másolatok pedig kötelezően ékefosztot- 
tak, e régi térképeket használni kezdtem a tervezések helyszí
neléseinél .

S ekkor valami új történt. Fokozatosan megelevenedett előt
tem az ötven-száz-százötven évvel ezelőtti táj, s lett értel
mük egyes falusi utcák furcsa vonalának, némely település lát
szólag indokolatlan mai szerkezetének, egyik-másik mezei út vi
szonylag rangos szélességének, vonalvezetésének, kísérő növény
zetének, mélyebb útárkainak és sok más jelenségnek. Megelevened
tek a falvak közötti természetes vonalú földutak, melyeket száz
százötven éve többnyire egyforma vastagságúra rajzolták a tér
képészek, hiszen egyformán földesek-sárosak voltak. Ennek kö
vetkeztében használatuknál általában érvényesült a "legrövidebb 
út = legrövidebb utazási idő" összefüggés, és például Ladamér- 
ról Alsóvámosra menvén, dehogy is kerültek körbe Révfalunak, 
mint általában teszik ezt ma Győrladamérról Vámosszabadiba, a 
két falu közötti.út kiépítettsége miatt. -- A fejletlenségnek 
eme harmóniáját bontotta meg egyes forgalmasabb, vagy rangos 
személy «által pártolt utak kiépítése és más -.- nevezzük így -- 
faluközi utak ki nem építése, miáltal a többi viszonylatban a 
legelőnyösebb út forgalma a terep- és időjárási viszonyok mér
legelésének kérdésévé bonyolódott.

391



E látszólag egyszerű felismerés tanulsága számomra annak tu
datosodása volt /és ez belőlünk, közlekedési szakemberekből is 
gyakran hiányzik/, hogy az útkiépítettség is történelmi kategó
ria, s ebből következőleg nem feltétlenül örökre adottak a te
lepülések közötti utak kiépítésében meglevő hiányosságok sem.

A múltból a jelenig történt változás, fejlődés elgondolkod
tatott. Mint a társadalmi lét tárgyi kereteit adó települések 
fejlesztésével /is/ foglalkozó szakember, nem tudtam belenyu
godni abba, hogy a mai úthálózat nem fejlődhet jelentősen to
vább, hogy e kapcsolati hiányosságokat örökké tűrnünk kell! Nem 
lehet igaz, hogy egy jobb korban ne épülhessenek ki ilyen utak! 
Nem igaz, hogy Kunszigetről a jövőben is csak Gttevényen ke
resztül lehet aszfaltúton Győrbe eljutni, hogy Győrszemere és 
Koroncó között a még hiányzó másfél kilométer út sohasem épül 
meg! Természetellenes dolog az is, hogy az egész szerkezetével 
Mosonmagyaróvár felé tekintő Lébénynek a városba vezető legrö
videbb útja csak kavicsolt út!

Ilyen és ehhez hasonló, Voltaire Candide-jára jellemző gon
dolatok fogalmazódtak meg bennem, melyeket az időközben össze
állított magyarországi útkiépítési grafikon 150 éves lendülete 
is táplált. Kezdetben nem tudtam megfelelően érvelni a falukö
zi utak kiépítésére vagy a tsz-útként kiépítettek közforgalomba 
adására, a kérdés emberi oldalát pedig nem volt még időszerű 
emlegetni. A közúti kapcsolatok javítását azonban összességében 
mégis olyan fontosnak tartottam, hogy némi búvárkodás és indok- 
keresés után írtam erről egy cikket -- Győrre és környékére ki
fejtve -- a Győri Tanulmányok egyik számában /2/. Ebben tizen- 
egynéhány olyan út kiépítését javasoltam a térségben, amelyhez 
valamilyen nyomatékot -- falukörzet-szervezés, hivatásforgalmi 
igények, jobb buszvonal-szervezés vagy útrövidítés stb. -- le
hetett hozzátenni. A témát azonban magamban sem. zártam le. Azért 
nem lehetett lezárni, mert az óhaj és a megalapozott általános, 
elvi javaslat között nagy a különbség, márpedig szerettem volna 
ilyen utakat kiépítésre javasolni másutt is, nagyobb számban is.

Nemsokára azonban mellémszegődött a szerencse az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság tanulmányának formájában, amely a 
közlekedés nagyidőtávú fejlesztésével foglalkozott /3/. Ebben 
a szerzők -- alapos nemzetközi kitekintés és összehasonlítás a- 
lapján, társadalmi-gazdasági fejlődésünket és földrajzi-talaj-
tani adottságainkat is figyelembe véve -- 1 km/km értékben ha
tározták meg a hazai útkiépítettségnek /szilárd burkolatú utak
nak/ mintegy 50 év alatt elérendő telítettségi szintjét a mai
kb. 0,5 km/km -rel szemben.
Megvan tehát a grafikon másik fele, amelyik azt jelenti, hogy 

a kiépített utak /aszfalt-, beton-, kőburkolatok/ hossza a vár
ható gazdasági fejlődésünket követő ütemben a mainak mintegy a 
kétszeresére nő az eljövendő fél évszázadban. A műszaki előre
becslés vonalának a történelmi tendenciához való jó beilleszke
dése is valószínűsíti az elképzelés helyességét. A bemutatott 
európai útkiépítettségi térkép az általános igazolást, a nem
zeti jövedelmi összefüggésben való ábrázolás pedig a közgazda- 
sági indoklást adja.
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Ezek után úgy tűnhet, hogy a "történelem üzenete" befejezte 
szerepét a jövendő évizedek útépítésében. Ez azonban korántsem 
így van; a most nyitandó "második fejezet" sokkal gazdagabb, 
színesebb lesz és nemcsak az útkiépítesekre fog majd hatást gya
korolni. Kérdés ugyanis, hogy milyen és mennyi út fér bele a 
nevezett határértékbe és ennek milyen következményei lesznek.

Mint az OMFB adatából kikövetkeztethető, nem az összes út 
kiépítéséről van szó, hanem csak a 75-80 %-áról. Ha a feladatok 
tisztázása érdekében ezt tovább bontva figyelmbe vesszük a bel
területi utcáknak a társadalom által e távlatban joggal elvárt, 
teljes hosszban történő kiépítését, valamint a nagyforgalmú irá
nyokban új főutak, autópályák építését, akkor a külterületi mel
lékutak szilárd burkolattal való ellátására maradó mintegy 
18.000 km-rel együtt is csak kb. 60 %-os lehet majd a külterü
leti utak kiépítettsége. Mindezeket összefoglalva az a lényeg, 
hogy válogatni kell a kiépítetetlen mező- és erdőgazdasági utak 
között, hogy melyek kerüljenek bele az előirányzatba.

Mi legyen a kiválasztás, a kiépítés elve? Természetesen a 
gazdaságosság -- de melyek ennek a tényezői? Eddigi tapaszta
latim alapján az a véleményem, hogy döntési rendszerünk túlsá
gosan kevés szempont szerint mérlegel. Az adott feladatot te
kintve pl. célszerű, ha a közlekedéstörténeti elemzésekből le
vonható következtetéseket is csokorra vesszük a kiválasztások
nál .

Vizsgáljuk meg összefüggéseiben az I., a II. és a III. ka
tonai felmérések /4/ térképanyagát, valamint a napjainkig szóló 
további térképeket és szöveges dokumentumokat, amelyekből az út
építések gazdasági, társadalmi, politikai stb. kapcsolatrend
szere megállapítható! Az ilyen vizsgálatoknak az ad ma külön is 
jelentőséget, hogy a gazdaságunkban végbemenő jelentős átala
kulások miatt egy ilyen nagy időtávlatú programnál nem, V3gy 
nem csak a közelmúlt irányzataira, hanem a történelmi léptékű 
folyamatokra is célszerű támaszkodni.

különböző írásművek egy-egy mondata, ill. saját vizsgála
taim is, több olyan összefüggésére mutattak rá a közlekedés 
fejlesztésének, amelyet még nem, vagy másképp magyaráztunk meg; 
a jövőben viszont -- a kibontakozás érdekében -- nevén kell 
neveznünk. így településeknek, térségeknek a történelem során 
az utak, vasutak által való fel- és leértékelése, a zsákutca
helyzetben maradt falvak népességének és. gazdasági erejének 
csökkenése; tényleges és viszonylagos társadalmi-szellemi el
maradása; az igazgatás- és ellátásszervezés egyes erőltetett 
megoldásai a közlekedéshálózati hiányosságok miatt; az emberi 
kapcsolatok eltérő alakulása különböző módon összekötött szom
szédos falvak lakói között, stb. jelzik azokat a területeket, 
ahol a közlekedésfejlesztés múltja súlyos tanulságokkal szol
gálhat a jelen tudománya és társadalompolitikája számára. /Az 
eddigi konkrét következtetések megérnének egy külön gondolat- 
ébresztő előadást/. A közlekedés hatalmas szervező és befolyá
soló ereje történelmi összefüggéseiben vizsgálva érthető meg 
igazán.
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E szemlélet tudatosítására nagy szüksége van a közlekedési 
szakágnak, de más ágazatnak is. Ennek szemüvegén keresztül te
kintve ugyanis, a jövőben kiépítendő újabb külterületi utakat 
az autóbuszok útvonalának ésszerűsítésére, a mindennapi élel
miszerszállító túrakocsik és szolgáltatást végző járművek jobb 
útvonalszervezésére is fel kell használni, nem pedig pl. csak 
a mezőgazdasági terület legkedvezőbb feltárására.

Az útépítési szándékok, tervek elbírálásához, orientálásá
hoz olyan összevont értékelőrendszert kellene kialakítani, a- 
mely az előbb említett szempontokat, valamint a munkaerőátcso- 
portosítás, az idegenforgalom, hétvégi forgalom, a helyi lakos
ság termelésén kívüli utazása igényeit is figyelembe véve -- 
a tényezők még hosszan sorolhatók -- a falvak népének jövőbeni 
jobb, emberibb életkörülményeit lenne hivatva szolgálni.

Ezek tehát azok a tényezők, amelyeket a történelem /is/ segít 
hozzátenni az eddigi pénzügyi-gazdasági szemléletünkhöz; ez az 
a többlet, amelyet valamiféle humán gazdaságosságnak nevezhet
nénk, s amelynek mielőbb ki kellene dolgozni a nyilván meglehe
tősen bonyolult és rejtett érdekösszetevőit, a napi gyakorlati 
alkalmazhatóság érdekében. Ez az a gondolatsor, amelyik vissza
vezet bennünket a legelső felvetéshez és egyúttal igazolja is 
azt: a falvak életében legnagyobb szerepet játszó-játszható 
faluközi utak legyenek a külterület legelőbb kiépítendő útjai 
és az említett 18.000-es keretbe még beférő további utak tar
tozzanak a második csoportba! /Az eddig vizsgált négy megye 
adatai alapján elmondható, hogy a "faluközi" utak nem töltik 
ki a teljes keretet/. Mivel a mezőgazdasági terület feltárá
sának is általában az említett településközi utak voltak és ma
radtak a legfontosabb útvonalai —  de ez a szántóföldek telek- 
történetét tekintve érthető is --, a mezőgazdaság szintén el
sősorban ezen utak kiépítésében érdekelt. Különösen így van ez 
a több község határára kiterjedő mezőgazdasági üzemek esetében.

A Közlekedési Minisztérium elfogadta ezt az úthálózatfej
lesztési elvet és alkalmazását 1984-től előírta /5/. A terve
zésnek és a megvalósításnak így májr nem volt akadálya . Előze
tes hálózati tervek készültek a GYŐRITERV-nél Győr-Sopron és He
ves megyékre, hálózati vázlatok Vas, Veszprém, Komárom és Fe
jér megyékre, részletes, tervezés Győr-Sopron és Veszprém megyék 
egy részére. A kivitelezés is megkezdődött: a Közlekedési Mi
nisztérium 300 milliós keretből egyharmados arányban támogatja 
az ilyen útépítéseket. A VEAB "területén" éppen most, október 
23-án adják át rendeltetésének a Győr-Sopron és Veszprém me
gyék összefogásával megépített gic-- sokorópátkai utat

Mivel járulhat hozzá véleményem szerint ezen nagyszerű fo
lyamat napi gyakorlatához a történettudomány addig is, amíg az 
úthálózatfejlesztés komplex elméleti megalapozása megtörté
nik?

Azzal, hogy az időközben készülő község- és városrendezési 
tervekhez, meliorációs és úthálózati tervezéshez, vagy bármely 
más célú vonalas vagy foltszerű létesítmény tervezése számá
ra esetenként feltárja az érintett térség útkapcsolatainak 
fejlődését-változását és ezek indokait. /Az ilyen adatoknak

394



különösen azokban az esetekben van jelentősége, amikor az útkap
csolat helye ma nem egyértelmű. /Persze nem arról van szó, hogy 
ezek alapján mindenáron az ősi nyomvonalak feltámasztását kell 
erőltetni, hanem arról, hogy a létjogosultságukat egykor már bi
zonyított utak mindenképpen vizsgálandó változatok legyenek. Az 
ezután kiépítendő utak alapos, mielőbbi nyomvonalmeghatározása 
még abban az esetben is indokolt, ha csak évtizedek múlva vár
ható a kiépítés-- részben a megfelelő szélességű és vonalve
zetésű hely biztosítása, részben pedig minden időközi tevékeny
ségnek a majdani úthoz való igazi thatósága érdekében. Ezzel -- 
mint a történelmi és a közelmúlt számos jó és rossz példája i- ■ 
gazolja -- esetenként milliós költségkiadástól, hátrányos műsza
ki megoldástól ill. gondtól szabadíthatjuk meg mai és későbbi 
önmagunkat, valamint gyermekeink és unokáink nemzedékét, de úgy 
vélem, érzékelhető: itt a közvetlen költségeknél sokkal többről 
van szó.

Az így feltárt döntési tényezők sok rejtett, elfeledett ösz- 
szefüggés újra-megismerését, a mai helyzettel való tanulságos 
összevetését, a történelmi alapokon álló -- vagyis biztosabb 
választást segítik elő, nemcsak a közlekedés terén!

A napi gyakorlati haszon mellett azonban legalább ennyire 
fontos az a szemiéletváltoztató hatás, amely ma ismét aktuális: 
jövőnket nem csak a jelen egyszerű folytatásaként, hanem évszá
zados folyamatok szakaszaként, az eddigi fejlődés dinamikáját 
is tekintve kell megtervezni. Ezért itt szeretnék kitérni a tör
ténettudománynak témánkkal kapcsolatos harmadik --- az előző
eknél sokkal általánosabb jellegű -- feladatára is.

Az emberi élet véges lévén, nem lehetnek köztünk kétszáz é- 
ves öregek, akik életükkel kísérhették volna végig a szervezett 
magyar útépítés kampányait /volt vagy tizenöt/ és pangási idő
szakait, élő hírforrásként tudósítva róluk, s akik élettapasz
talatuknál fogva természetes módon hinnének az utak további 
kiépítésében. E természetesen csak képletesen jelzett igényt kel
lene megfelelő módon kielégíteni egy célirányosan összeállított 
és megfogalmazott közlekedésépítéstörténetnek, melynek fő fela
data történelmi-társadalmi-közgazdasági alapokon álló dinamikus 
közlekedésfejlesztési szemlélet kialakítása lenne. Ne csak 
műszaki megoldásokat tanuljunk, tanítsunk a közép- és felsőfo
kú tanintézetekben, hanem a fejlődéstörténet ismeretében tágít
suk látó- és érzékelési körünket is! Egyrészt érjük el a múlt 
eredményeinek megbecsülését, tanuljunk hibáiból /ne kövessük el 
újra őket/; másrészt adjunk lendületet, hitet a további fej
lődéshez, a sokat emlegetett innovatív magatartáshoz! E szem
lélet hiánya ugyanis felmérhetetlen károkat okoz az előbbre nem 
tekintés és a középtávú pangási hullám hosszútávra való kive
títése által, anyagi és szellemi vonalon egyaránt. Középiskolai 
és felsőfokú intézeti tananyagba illesztve, ifjabbaknak és fel
nőtteknek szóló könyvekben /ilyen utóbbi már van néhány/ kelle
ne a közlekedésépítés történetére vonatkozó ismereteket és az 
ebből leszűrhető tanulságokat, jövőnek szóló következtetéseket 
terieszteni. S nemcsak a közlekedésre vonatkozókat.
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Az eddig "befejezettnek" tartott közúthálózat további tuda
tos, új szemléletű bővítése segítheti az úthálózat holtterében 
levő, zsákutca-helyzetű, vagy más módon hátrányos sorsú telepü
lések elmaradottságának csökkentését’ a közlekedésre fordított 
energia takarékosabb felhasználását, a szomszédos falvak emberi 
kapcsolatait és összefogását, ésszerűbb életszervezését stb. , 
s ezen keresztül a falusi térségek általános felemelkedését. Ez 
viszont már nem csak a közlkedési ágazat ügye, ez nemzeti ügy. 
Hazánk jelenlegi helyzete különösen indokolja, hogy ehhez a 
nagyszerű együttes "humán-reál" feladathoz lehetőségei szerint 
minden ágazat és tudomány hozzájáruljon -- a történeti kutatá
sok többek között a közlekedéshálózat XVIII-XX. századi fejlő
désének feltárásával, a fejlődés széleskörű következményeinek 
értékelésével. Előadásommal -- amely vehető akár a műszaki szak
emberek üzenetének is -- ennek fontosságára kívántam felhívni 
a figyelmet.

Jegyzetek:
/1/ Északdunántúli Tervező Vállalat /GY0RITERV/ 9022. Győr, Baj- 

csy-Zsilinszky u. 44.
/2/ Somfai András:. Az alsóbbrendű utak hálózatának fejlesztése 

Győr térségében. = Győri Tanulmányok, 4. /Győr, 1979./ 169- 
183. old.

/3/ Az OMFB egy "nem publikálható " minősítésű, 1976-ban kelt 
tanulmánya. Ennek közforgalmú kivonata a Közlekedésünk az 
ezredfordulón c. könyv. Szerkesztette: Czére Béla. Műszaki 
Könyvkiadó; 1975. A rokonítható részek a 197-198. oldalakon 
találhatók.

/4/ A Magyarországon végrehajtott katonai felmérések. I.: 1764- 
1787, II.: 1829--1867, III.: 1869--1887. /Az évszámokban 
kisebb eltérések mutatkoznak a különböző szakkönyvekben./

/5/ 8/1983. /XII. 28./ KM sz. rendelet az utak igazgatásáról 
szóló 7/1970. /XI.13./ KPM sz. rendelet módosításáról.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989

SIMON KÁROLY

A Veszprém-környéki vasutak kialakulásáról 
/1899-1909/

A történet azzal kezdődik, hogy az akkor már Vasúti Társu
lat (Magyar Általános Hitelbank), 1859-ben szerződést kötött 
a veszprémi székeskáptalannal a jelenlegi vasútállomás terü
letét képező 23 hold és 840 négyszögöl területének megvásár
lására. Az e területért járó 705 forint és 75 krajcár vétel
árat a Társulat 1864. január 24-én fizette meg. A történet pe
dig a Veszprém--Alsóörs (-Káptalanfürdő) közötti szárnyvonal 
forgalomba történt helyezésével fejeződik be, 1909. július 
9-én. Kerek ötven évbe került, míg Veszprém város vasútháló
zata kialakult. Tulajdonképpen három vasúttársaság: a Ma
gyar Nyugoti (!) Vasút, a Győr--Veszprém--Oombóvári helyi ér
dekű, valamint a Balatonvidéki Vasút vonalaiból alakult ki az 
a csomópont, amely végül meghatározója lett a város akkori köz
lekedésének .

Feltétlenül meg kell emlékezni az 1861. április 1-jén for
galomba helyezett, a Déli Vasút Buda--Székesfehérvár--Nagyka- 
nizsa közötti vasútvonaláról, mely Szabadbattyán--Siófok kö
zött szelte át az akkor még Veszprém megyéhez tartozó enyingi 
járást és ezzel először érintette vasút a megyét. Hatása rend
kívül kedvezőtlen volt a város és környéke ipari és kereske
delmi életére. A Dunántúl addig egyik legjelentősebb gabona- 
és egyéb mezőgazdasági termékek piaca szinte teljesen megszűnt. 
Ahová egykor "hét vármegye" hordta gabonáját, azt a kerekedők 
elhagyták, a fejlett kézműipar is elsorvadt; gyáripar pedig 
sehol sem volt.

Az így kialakult élethelyzet, valamint a mezőgazdaságot ért 
fagy és aszály okozta ínséges viszonyok arra késztették az il
letékes szerveket, hogy az országszerte fellendülő vasútépítés
sel nyújtható munkaalkalmakat biztosítsák ezek enyhítésére. Eb
ben a vonathozásban a megyék is összehangolták teendőiket, 
legalább is annak országos szervekhez történő kap solatfelvé- 
tellel.

Az illetékes szervek belátták, hogy vasutat ' ell építeni, 
hogy a korszerű közlekedési hálózatba bekapcsol .hassanak. E- 
lőbb mégha csak lóvasúttal is, de Lepsénybe, var Székesfehér-
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várba építendő vasúttal igyekeztek kapcsolatot létesíteni. A 
vasútépítéssel kapcsolatos előmunkálatokat Késmárky József al
ispán tartotta kézben. Az ő előadásában ismerjük azt, hogy a 
Székesfehérvár--Veszprém között létesítendő vasútvonal építési 
költsége előzetes számítás szerint 818.225 forintba kerülne a- 
zon esetben, ha a "pályafő" (állomás) Jutas-puszta határába 
kerülne, míg a Vásárállás tájára leendő felhozás 113.000 fo
rinttal többe. Ezt a számítást a Déli Vasút műszaki közegei 
végezték és 1866. szeptember 8-án adta elő Veszprém megye gaz- 
dászati egyletének nemzetgazdászati szakosztálya ülésén. Ekkor 
a báró Fiáth Ferenc főispán elnöklete alatt tartott ülés azt 
a határozatot hozta, hogy az állomást a "Sédvölgy mentén s így 
a város északi székén fekvő rét- vagy kert földeken véleménye
zi felállítani". Ezt a határozatot már az is befolyásolta, hogy 
ekkor már a vasút Veszprémen túli építése is aktuálissá vált; 
ezt pedig a város belső területének érintésével nem lehetett 
az építési feltételek teljesítésével elérni. (A fővonalon 10 
ezreléknél nagyobb emelkedő nem volt alkalmazható).

A megye földrajzi viszonyai is nagyon kedvezőtlenek voltak 
vasútépítésre. Az abszolutisztikus korszak után a kiegyezés 
adta meg azt a lehetőséget, hogy a megye küldöttséget menesz
tett a kormányhoz, amikor is Mikő Imre közmunka- és közlekedé
si minisztertől kedvező ígéretet kaptak a vasútépítésre.

1868. november 25-én úgy döntött a kormány képviselője és a 
Magyar Általános Hitelbank, hogy "Győr--5zékesfehérvár--Gráci 
Vasút" néven építik meg azt a vasutat, mely Székesfehérvár-- 
Kiscell (Celldömölk) , valamint Győr--Kiscell-Szombathely-- 
Fehring— Graz vonalvezetéssel kapcsolja össze a Rába-völgyet 
és a Bakony térségét Budával és Gráccal. November 29-én már 
be is nyújtották a történyjavaslatot az országgyűlés alsóházá
ba a vasútvonalak megépítésére, de különféle akadályoztatások 
után csak 1869-ben került érdemleges tárgyalásra. Az alsóház 
1869. július 9-én tárgyalta, július 10-én már a felsőház is 
végzett és döntött a javaslat mellett. És július 14-én az u- 
ralkodó is szentesítette a magyar miniszterelnök ellenjegyzé
sével. Kihirdetése az országgyűlés mindkét házában július 15-én 
meg is történt.

így született meg az 1869. évi V. törvénycikk, mely szerint 
az engedélyesek, úgymint a Magyar Általános Hitelbank Pesten, 
és Weikersheim, M.H.s társa Bécsben jogot nyernek a következő 
mozdonyvasutak építésére és üzletére:
a/ egy Székesfehérvártól Veszprémen, Kiscellen, Sárváron, Szom

bathelyen, Körmenden Szentgotthárdon át, Gráccal való ösz- 
szeköttetés céljából, az ország határszéléig terjedő fővo
nalra ;

b, egy Kiscelltől Pápán át Győrig vezetendő szárnyvonalra. Az 
osztrák részre eső vonalra az 1870. február 2-án és március 
22-én kiadott engedélyokmányok voltak érvényesek. A részvény- 
társaság 1870. május 18-án alakult meg és az építést azonnal 
megkezdték. A győr-szombathelyi szakaszt 1871. október 1-jén, 
a Székesfehérvár--veszprémi szakaszt 1872. augusztus 9-én, a 
szombathely--országhatári szakaszt 1872. szeptember 1-jén, a 
veszprém-kiscelli szakaszt 1872. október 3-án adták át a for-
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galomnak; az osztrák vonalak azonban csak 1873. május 1-jén 
nyíltak meg. A megépített vonalak hossza: a magyar területen 
305 km; az.osztrák részeir 68 km, vagyis összesen 373 km.
Veszprém állomás a Séd-folyó völgyét határoló két domb át

vágásából kikerülő földanyaggal történt feltöltésével került 
kiképzésre, vagyis az állomás nagyobbik fele több méteres föld
töltésen feszik. Az esetleges árvíz levezetésére egy nagyobb 
és egy kisebb átmérőjű, az előbbi még aluljárónak is használt, 
fedett vízelvezetővel épült. Az állomás eredetileg négy vágány
nyal rendelkezett. A Séd-folyót szűkebb mederbe terelték és fa
híddal ívelték át. (Ennek maradványai 1986-ban kerültek elő a 

.folyó medrének elterelése és új betonhídak építésekor). Ezzel 
Veszprém város vasúti közlekedése közel negyedszázadra megpe
csételődött, melyért sok szemrehányás érte a korabeli intézke
désre jogosultakat.

Az első reagálás a "Veszprém" c. hetilap 1877. augusztus 
19-i számában Pinkász Sándor, Magyar Nyugoti Vasút műszaki tiszt
viselője tollából az' alábbi volt:

"Veszprém városa már 7 éven át (helyesen 5 éven át) a rég ő- 
hajtott vasúti közlekedésnek örvend; de a sors ezen adományát 
tökélytelenül mérte ki számára; mert mintegy azt mondá: ha 
gyorsan s kényelmesen akarsz utazni, eredj ki Jutásra! S ha 
majdan valaki statisztikai adatokat gyűjt a helységek állomá- 
saiktóli távolságaikról, kedves szülőföldem, Veszprém ebbeli 
dicsőségét más vetélytársa alig vitathatná el."

A Magyar Nyugoti Vasút 1889. január 1-jén megszűnt és meg
váltás útján a MÁV tulajdonába került. A törvény az 1889. évi 
XIV. törvénycikk, mely visszamenőleges hatállyal 1889. április 
29-én nyert szentesítést és kihirdetése az Országos Törvénytár
ban 1889. május 2-án történt meg. A vasút megváltása Baross 
Gábor miniszter államosítási tevékenységének volt része és a 
Magyar Nyugoti Vasúttal 1888. december 22-én kötött szerződé
sen alapult. Az első állomási személyzet névsorából (1877) 
megemlítjük, hogy az állomásfőnök akkor Weber Ignác volt, a 
hivatalnokok: Halper Ferenc és Németh Lajos, gyakornok: 
Golschmidt Jakab.

A Magyar Nyugoti Vasút kelet-nyugat irányú, viszont a Győr-- 
Veszprém--Oombóvári HÉV észak-déli irányú, több mint 200 km 
hosszú transzverzális vonal volt, amely nemcsak Veszprémet, 
hanem mint egy kis 4 km hosszú szárnyvonal, a várost is é- 
rintette, ezzel oldotta meg azt a problémát, hogy a város 
közvetlen összeköttetésbe kerüljön a fővonallal. A vasút enge
délyezését az 1895. évi XXXI. törvénycikk tartalmazza; mely 
1895. június 15-én nyert szentesítést és az Országos Törvény
tárban 1895. június 20-án hirdették ki. A törvénynek az a leg
fontosabb rendelkezése, hogy a vasútvonal engedélyezését "kizá
rólag Veszprém város érintésével" engedélyezi; mintegy kárpót
lásul azért-, frcrgy a fővonal majd 4 km-rel elkerülte a várost. 
Ez a vasút részvénytársaságként csak 1931-ig létezett; a MÁV 
a többi 51 helyiérdekű vasúttal együtt államosította. Egyébként 
megépítése után már azonnal a MÁV kezelésébe került, az vitte 
az üzemét. A vasút Veszprém város--Veszprém--Hajmáskér közötti 
szakasza a MÁV-val un. peage, vagyis közösen használt vonalat 
képezett az állmosításig.
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Eltekintve Mogyoródi Adolf és Krisztinkovics Ede előmunká
lati engedélyesek 1882-ben, Győrből Zircig tervezett munkála
tairól, a vonal teljes hosszában történő előmunkálati engedélyt, 
1890. június 23-án Tisza László és Várady Gábor a Győr--Vesz- 
prém városi részre, 1890. júlis 4-éri pedig Matkovich László 
országgyCntési képviselő kapott a Veszprém városi állomástól 
Vilonyán, Lepsényen keresztül (Új-)Dombóvárig. A megye mindkét 
vonal részére 200.000-200.000 forint segélyt állapított meg. 
Tisza és Várady eredetileg Gönyütől szándékozott a folyami ra
kodóktól vonalat kiépíteni, de ez Győr megye ellenkezésén meg
bukott; a megszavazott 40.000 forint segélyt is még akarták 
vonni tőlük, így tulajdonképpen Győrszabadhegytől tervezték a 
vonal kiépítését.

Rendkívüli terepviszonyok mellett, több mint 200 műtárgy 
létesítésével kellett számolni. Ha csak a Győr és Veszprém kö
zötti szakasz 20 ezrelékes lejtésviszonyait, a létesítendő a- 
lagutakat vesszük figyelembe, ezek közül kettő közel 50, egy 
110, az eplényi pedig 321 m hosszú volt. A Hajmáskér és Dom
bóvár közötti szakasz több helyen komoly méretű (20 m hosszú) 
hidakat követelt. Hosszú tárgyalás után a két vonal engedé
lyesei megegyeztek és Matkovich eredeti tervét megváltoztat
va abba is beleegyezett, hogy vonala ne a Veszprém városi ál
lomásból, hanem Hajmáskértől ágazzon ki. Már a vonal közigaz
gatási bejárásának időpontja is ki volt tűzve, amikor Tisza 
és Várady előmunkálati engedélyét átruházta gróf Batthyány 
Géza és Reé Jenő részére. Röviddel ezután a fiatal Batthány 
öngyilkos lett és az engedély gróf Festetich Andoron kersztül 
Széli Kálmán tulajdonába került, aki Gettó Gyula főmérnökével 
vitte tovább az ügyeket.

1894. szeptember 15-én megtörtént az első kapavágás. A mun
ka nem egészen zavartalanul folytatódott, mert az érdekeltek 
közül Kiss Jenő mérnök és Fejér Márton ügyvéd ideiglenesen 
bírósági zárlatot is "kieszközöltek", de kellő kielégítés u- 
tán visszaléptek. A munkálatok a Hajmáskér-Oombóvár közötti 
szakaszon aránylag gyorsan elkészültek; közigazgatási bejá
rás és hídprőbák után 1895. december 30-án a vonalat forgalom
ra megnyitották. Az aránylag kedvező terepen épült Győrsza- 
badhegy-Bakonyszentlászló közötti szakasz is 1896. augusztus
11-én nyílott meg a forgalomra. A Zirc--Veszprém közötti sza
kasz építését az alagutak, főként az eplényi 321 m-es, kés
leltették .

Az engedményesek bonyolították a Veszprém városba építendő 
kis szárnyvonal létesítését is. Eplény felől a vonalat nem 
Veszprémbe, hanem Hajmáskér állomásba akarták csatlakoztatni, 
a Veszprém városba irányuló kötelezettségüket pedig különfé
le módon akarták megoldani. Nem volt titok a vonal katonai fon
tossága, ezért a kormányzat is pártolta ezt a megoldást és 
Veszprém városába előbb Hajmáskérről akartak külön vonalat épí
teni, majd Kádártán épülő új állomásból szándékoztak vonalat é- 
píteni. Rendkívüli ellenkezés nyilvánult meg a város részéről} 
nem akartak sehogyan sem beleegyezni abba, hogy a vonal ne 
Veszprémbe csatlakozzék be és ne onnan épüljön ki a városba. 
Hosszú egyezkedés után 80.000 forintjába került a városnak az, 
hogy a vonal a helyes elképzelés szerint épült meg.

406



1896. december 16-án nyílhatott meg közforgalomra a Ba- 
konyszentlászló--Zirc--Veszprém--Veszprém város közötti vonal, 
így ezen a napon lett Veszprémnek "belső" állomása. A vonal
4.1 km hosszú, szinte végig 20 ezrelékes emelkedésű, erős í- 
vekkel, legfeljebb 40 km/h legnagyobb sebességre engedélyezve. 
Ekkor létesült Veszprémben fűtőház és ekkor lett Veszprém-város 
állomás vonatkísérő telepállomás.

Egy ideig a két veszprémi állomás viselte a Veszprém és Vesz 
prém--város nevet, de a megkülönböztetésük során mind gyakrab
ban szerepelt a "Jutási", így 1898 őszén nevet cseréltek: 
Veszprémből Jutas, Veszprém-városból pedig Veszprém lett. Ez u- 
tóbbi elnevezését 1972. március 31-ig, megszűnéséig meg is tar
totta.

A Balatonvidéki Vasút Veszprém állomástól Káptalanfürdőig 
terjedő szárnyvonala története sem mentes a problémáktól. Vesz
prémnek Balatoniüreddel történő vasúti csatlakozása még a Ma
gyar Nyugoti Vasút létesítése idején felmerült. Kerkápoly Ká
roly országgyűlési képviselő, később pénzügyminiszter volt en
nek híve; fel is mérette a vonalat. Ekkor Almádi csak egy kis 
hegyközség volt; a század vége felé fejlődött üdülőhellyé és 
került a vasútépítés szempontja elé. 1880-ban merült fel a 
Veszprém--Balatonfüred--Tapolca--Keszthely közötti vasútépí
tés gondolata ismét. Azonban nagy probléma gátolta az egysé
ges gondolatot és cselekvést az, hogy a mai Káptalanfürdőtől 
kezdve a terület Zala megyéhez tartozott, és hosszú sora lenne 
azoknak a mindkét részről történt próbálkozásoknak, előmunká
lat engedélyeseknek 1907-ig, amikor is az állam a maga kezébe 
vette a problémát és elhatározta, hogy saját költségén fogja t 
kiépíteni az egész vasutat.

így született meg az 1907. évi XX. törvénycikk a Balaton
vidéki Vasút megépítéséről. A törvény szentesítést nyert 1907. 
április 6-án; kihirdetve az Országos Törvénytár 1907. évi áp
rilis 9-én kiadott 7. számában. Ez a vasút Börgönd állomásból 
ágazik ki és Szabadbattyán, Kenese, Almádi, Alsóörs, Balaton- 
füreden és Badacsonyon át Tapolca állomásig, továbbá ezen vo
nalból Alsóörs és Almádi állomások között nyíltvonali elágazás
sal Veszprém állomásig vezet. A vonal szintén nagyon erős emel
kedéssel (20 ezrelék a legnagyobb) indult a mai Káptalanfürdő
től Veszprémig, közel 180 méter szintkülönbséget legyőzve, 16 
km hosszúságban. A vonal 1909. július 9-én nyílott meg.

Ez a vonal rendkívül nagy személyforgalmat bonyolított le, 
teherforgalma csak Veszprémig volt nagyon erős. Az 1968. évi 
közlekedési koncepció ezt a vonalat a mai Veszprémig megszün
tette. 1969. október 1-jén a személy-, 1972. március 31-gyel 
pedig a Veszprémtől a Danuvia-iparvágányig lévő teherforgalmat 
is.

Megjegyzendő, hogy a megszüntetés idejében a mai Veszprém 
még Veszprém külső pu. volt, mely ezt a nevét 1928. november hó 
napban vesztette el; azóta ismét eredeti nevét, a Veszprémet 
használja.
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- Veszprémi Káptalani Levéltár, A veszprémi székeskáptalani
határozatok jegyzőkönyveinek vasútra vonatkozó bejegyzései, 
1850-1913. ö

- Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém város közgyűlési jegyző
könyveinek a vasút létesítésére vonatkozó bejegyzései, 1859- 
1860.

A felhasznált irodalomból:
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme.
A legelső vasúttól —  napjainkig. Kapisztráni Ny., Vác, 1937. 
809. oldal

- Vass József: Celldömölk vasúti csomópont 100 éves története. 
Celldömölk, 1971. 91. oldal soksz.

- Veszprém múltja és jelene. Felajánlja: Hornig Károly.
Veszprém, 1912. 151-184. oldal: Óvári Ferenc: Közgazdasági
élet.

- A „Veszprémé a "Veszprémi Hírlap", a "Veszprémi Független 
Hírlap" és a "Veszprémi Közlöny" c. helyi lapok vonatkozó 
száma i.

A felhasznált levéltári anyag:
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SRÁGLI LAJOS
Bányászat és ipar Zala vármegyében a XIX. században

A két világháború közti időszak Zala megyéjét a gazdasági el
maradottság, szociális feszültég fogalmakkal szokták jellemez
ni. Megkíséreltem az írásos forrásokban időben visszafele ha
ladva követni, mikor erednek azok a folyamatok, melyek az 1920- 
1930-as évek Zala megyéjének képét valóban a fenti jelzőkkel 
jellemezhetőbbé alakították. Azt is kerestem, hogy megvoltak-e 
egyáltalán azok a lehetőségek és azok a formák, melyek egy 
másfajta, gyorsabban ívelő vagy legalábbis kiegyensúlyozottabb 
gazdasági fejlődés lehetőségét tartogatták. A vizsgálatnál a- 
zonban nem vállalkozhattam a korszak zalai ipara és bányászata 
teljes történetének feltárására. A kutatott források adatainak 
összegzésével inkább csak adalékot szogáltatnék a történeti 
vizsgálódások eddigi eredményeihez, s néhány tovább vizsgálan
dó szempontot a téma kutatóinak. így nem foglalkozom —  az e- 
gyébként jelentős -- céhes szerveződésű, illetve a céhek megszű
nése utáni időszakban a megye egyes településein számottevő 
kézművesiparral, már csak azért sem, mert az elmúlt években er
re vonatkozóan több feldolgozás látott napvilágot, sőt szere
pelt a téma a településtörténeti konferenciákon is /1/.

A megye a XIX. század első felében még kifejezetten agrárjel
legű volt. Lakott helyeinek száma 727, melyek közül 32 mezővá
ros, zömében magyarok lakták. 1836-ban lakosainak száma 270.202 
/2/. jelentősebb mezővárosai /Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszt
hely, Sümeg, Tapolca, Szentgrót, Alsőlendva, Csáktornya/ -- me
lyek később az ipari fejlődés centrumaivá váltak -- főként a 
megye peremrészein helyezkedtek el, ott, ahol a kereskedelmi 
szempontból is számba jöhető útvonalak vezettek. Közülük is ki
emelkedett Kanizsa, mely a század elején már komoly kereskedel
mi központ. A megye belső területei azonban jó utaknak híján 
voltak. Hasznosítható természeti kincsei: a Dráva aranyat tar
talmazó homokja, üveg és porcelán előállítására felhasználható 
tiszta kvarchomok-Kapolcs környékén, a Balaton-felvidéken mész
kő, tűzkő, bazalt, a Balaton déli partján jó minőségű, tiszta 
agyag, Szerdahelynél és Peklenica mellett kőszén, s ez utóbbi 
környékén kőolaj is található /3/. Zala megye a XIX. század e- 
lőtt, de annak első felében sem büszkélkedhetett jelentősebb 
iparral. Bár Horváth Mihály a XVIII. század végéről említi,hogy 
Keszthelyen posztót gyártottak, Nagykanizsáról "sok és jo vö
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rös kordován kerül a kereskedés a Iá", a Légrádon működő kard- és 
késgyárat pedig az ország nevezetesebb ilyen létesítményeihez 
sorolja, Zalában érdemleges iparról mégsem beszélhetünk /4/. 
Még Fényes Elek 1836-ban kiadott műve is úgy fogalmaz, hogy: 
"kézi közönséges mesterségekben hiány éppen nincs", de "tulaj
donképpen való fábrika vagy gyár egy sincs" /5/. Ez a megálla
pítás kétségtelenül igaz, főleg, ha az országban másutt már ha 
nem is nagy számban,de található gyári szerveződésű és méretű 
ipari létesítményekhez viszonyítjuk.

A céhen kívüli műhelyek sorában azonban az 1840-es években 
már található néhány említésre méltó, ha nem is méreteit tekint
ve, de azért, mert fejlődő iparágakban jöttek létre. A Zala me
gyéről készül leírások közül elsőként Fényes Elek 1847-ben ki
adott műve közöl olyan műhelyeket, melyek nem céhes szervező- 
désűek. A sümegi "kartongyárat" és a kanizsai "szivargyárat" 
említi /6/. A sümegi kartongyár 1845-ben jött létre, tulaj
donosa Ramazetter Vince, aki különböző textiliákat /elsősorban 
vásznat/ készített és festett" a külföldiekhez hasonló minőség
ben". Termékeit Pesten is árulták /7/. Egy "RAMASETTER VINTZE 
SÜMEGEN" vízjelű levélpapír tanúbizonysága szerint műhelyében 
jó minőségű papír is készült /8/. A kanizsai szivargyárat, pon
tosabban Spanier Ferdinánd kanizsai "fűszerkereskedő és dohány- 
gyámok" üzletét 1841 júliusában jegyezték be a soproni váltó
törvényszéknél /9/. Sem a pontos termékstruktúrára, sem a ter
melés és értékesítés mennyiségére vonatkozóan azonban nincs a- 
dat.

Az 1846. évi "Ipar-czímtár" említi, hogy 1845-ben Csáktor
nyán a Fischer-testvérek gyapot-takácsműhelyt állítottak fel, 
továbbá, hogy egy Tományi nevű varasdi kereskedő Stridón egy 20 
szövőszékkel dolgozó műhelyt létesített, ahol finom gyapot- és 
gyapjúszöveteket készített /10/. A jelentősebb későbbi fejlő
dést ígérő formák közt kell említeni a megyében működő két ü- 
veghutát. 1806 és 1810 között Rátkán /ma Murarátka/ üzemelt; 
egy huta, melyet Pallini Inkey Imrétől bérelt évi 3000 forin
tért Varsányi János, a körmendi császári és királyi sóház con- 
trollora. Varsányi János halála után a huta megszűnt, bár négy 
év múlva egy újabb bérlő kísérletet tett az üveggyártás újrakez
désére. A másik huta, a vétyempusztai már hosszabb életű volt: 
1806-tól 1877-ig üzemelt. A terület tulajdonosa Esterházy Mik
lós herceg, akitől a hutahelyet kezdetben évi 400 forintért 
bérelte Karger Alajos Csehországból származó vállalkozó. A huta 
1856-ban egy kemencével és 5 tégellyel üzemelt. Termékei po
harak, palackok, nagyobb méretű üvegedények voltak, melyek gyen
gén tiszított üvegből készültek. Jelentős piackörzettel rendel
kezett: Zala, Vas, Somogy megyéket látta el. Munkásait később 
az ajkai üveggyár munkásai között találjuk /11/. A megyében 
talán a legkorábbi nagyszabású vállakózás volt a perlaki se
lyemgyár, melyről az első feljegyzés 1785-ből származik. A fel
dolgozott selyemgubó begyűjtéséből rendelkezésre álló adatok 
a muraközi vidéken jelentős selyemhernyótenyésztésről árulkod
nak. A selyemgyár bérlői Hoffmann és fiai bécsi kereskedők vol
tak /12/. Az 1840-es évek elején az ecetgyárakról készült köz
egészségügyi szempontú összeírás a megyében hat helységben
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/Csabrendek, Szentgrót, Zalaegerszeg, Kanizsa, Perlak, Csáktor
nya/ említ "ecetgyárat". Ezek valójában legfeljebb műhelyeknek 
nevezhetők. Tulajdonosaik általában kereskedők voltak. Az e- 
cetet vízzel kevert borból, pálinkából, sörből készítették "egy
szerű és természetes módon", azaz hagyták, hogy megecetesedjen 
/13/.

Az 1848 tavaszán-nyarán az Országos Statisztikai Hivatal le
irata alapján született szolgabírói jelentések több lehetőség
ről, kezdeményezésről, ipari és bányászati létesítményről adnak 
hírt. Itt is kitűnik, hogy a megye természeti kincsekben sem o- 
lyan szegény, mint azt a működő ipari, bányászati objektumok a- 
lapján feltételezhetnénk. A természeti lehetőségek nagy része 
azonban a XIX. század első felében kihasználatlan maradt. Ért
hető ez ekkor még a muraközi kőolaj esetében, melyet mindössze 
kocsikenőcs gyártására és gyógyszerként használtak fel, s ez 
nagyobb mennyiségek kitermelését nem igényelte. Kevésbé magya
rázható viszont a kőszénnél. A Peklenica község határában kb. 
négy öl mélységben található nagy mennyiségű, jó minőségű bar
naszenet mindössze pincék és jégvermek kirakására használták kő 
helyett. Sajnálkoztak, hogy felszíni falak rakására nem alkal
mas, mert a napon gyorsan porrá omlik. Az egyetlen érdemleges 
kísérlet az értelmes felhasználásra 1847-ben történt, amikor 
a balatoni "Kisfaludy" gőzhajó számára küldtek próbaként 50 má
zsát, s bár jónak bizonyult, kitermelésére vállalkozót nem ta
láltak /14/. Ezzel szemben a szántói járásban, Széchenyi Ist
ván Szentgyörgyvár-környéki birtokán komoly kutatásokat végez
tetett kőszén után a brennbergi bányászokkal, de kitermelésre 
érdemes mennyiségű szenet nem találtak /15/.

Az 1848. évi felmérés -- melynek anyaga sajnos csak a megye 
egy részéről maradt fenn -- képet ad az uradalmakban működő, 
földesúri tulajdonban lévő, de az iparhoz sorolható létesítmé
nyekről. Ezek egy részét az uradalom vagy saját kezelésben üze
meltette, vagy bérbe adta. így számol be a keszthelyi uradalom 
1000 forintért bérbeadott serházáról, ugyanitt saját kezelésben 
lévő építőkőbányáról és mészégetőkről, melyekben évente mintegy 
4500 köböl meszet égettek. A zalaegerszegi járásban két jelentő
sebb haszonbérbe adott téglaégetőről és kisebb, ugyancsak bérbe 
adott "pálinka-gyárakról" tesz említést. A téglagyártás méreteit 
érzékelteti, hogy a becsehelyi téglaégető tiszta jövedelme évi 
20.000 forint volt, a vörcsöki téglaégetőben pedig évente 5000 
téglát állítottak elő /16/. Az uradalmakban folyó ipari tevé
kenységek méretéit mutatja a hamuzsír előállítására és a desz
kametszésre vonatkozó adat, mely szerint a Kis-Balaton környéki 
erdők kitermelése olyan méreteket öltött, hogy a XIX. század e- 
lején egyes erdőrészek kipusztulásával fenyegetett /17/.

Az uradalomban folyó ipari tevékenység azonban a feudális 
formák és gazdálkodási elképzelések továbbélése miatt nem vál- 
hatatt a későbbi ipar alapjává. Több figyelmet érdemelnek azok 
a létesítmények, melyeket az uradalmaktól vállalkozók -- több
ségükben kereskedők -- béreltek. Köztük találni a század végén 
létezőket is.

A század első felében az ipari fejlődést előmozdítani akaró 
tényezők közül Zala megyében elsősorban a védegyleti mozgalmat
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kell megemlítenünk. 1846-ban Sümegen, Tapolcán, Kapolcson és 
Köveskállán működött védegyleti társulat. Tevékenységük azonban 
érdemi változást nem eredményezett /18/. 1845-ben Pesten gyár
alapító részvénytársaság alakult, melynek célja, hogy az or
szágban iparvállalatok, gyárak létesítését támogassa, ilyeneket 
saját tőkéből is alapítson, s elsősorban -- öt éven keresztül -- 
csak olyanaokat, melyek hazai nyersanyagot dolgoznak fel. Zala 
megyében két ügynökséget létesített: Nagykanizsán és Keszthe
lyen. Érdemes megemlíteni, hogy kanizsai képviselője a már meg
nevezett Spanier Ferdinánd "szivargyáros" volt /19/.

Az ipari fejlődés szempontjából nem lényegtelen, hogy vol- 
tak-e ipari szakismeretekkel rendelkező szakemberek. A szakma 
megtanulásának ősidők óta bevált és alkalmazott módja a "mes
ter keze alá rendelés" volt, ahol bemutatás és gyakorlás során 
sajátították el az iparosnak készülők a szakma alapjait. Előre
lépés a XIX. században történt, amikor már megtalálhatjuk Ma
gyarországon az iparosok szervezett szakoktatásának kezdeteit.
A Helytartótanács udvari rendletre szorgalmazta a falusi mes
terek képzését a vármegyéken belül. A megyék feladatává tette, 
hogy az oktatásban iskolahelyiséget, bútorokat bocsássanak ren
delkezésre. Zala megyében Nagykanizsán állítottak fel 1844-ben 
egy "mestereket képező intézetet", melyben még azévben, októ
ber 2-án meg kellett kezdeni az oktatást /20/. Az iskola tény
leges működésére vonatkozóan azonban ebből az időszakból több 
adatot nem találtam. Maga az iskola nem is a majdani gyáripar 
számára lett volna hivatott szakembereket képezni, bár a szer
zett ismeretek részben ott is használhatók lettek volna. Hason
lóképpen hasznos ismereteket nyújtott a fenti elképzeléstől a- 
lapvetően különböző, 1797-ben alapított Georgikon. Itt elsősor
ban az uradalmi szakembereket kívánták korszerű ismeretekkel el
látni. A tantervben azonban nemcsak mezőgazdasági és kereske
delmi ismeretek szerepeltek, hanem komoly helyet kaptak a ter
mészettudományi tárgyak /fizika, kémia, földtan/, továbbá nagy 
részt foglaltak el ipari szakismeretek is. A második évfolyami 
második vizsgájának tárgyai közt például a mezőgazdasági ter
mékek feldolgozását részletesen megtaláljuk. Elsősorban élelmi
szerek feldolgozásáról, de faggyú készítéséről, gyertyaöntésről, 
szappanfőzésről, prémek kikészítéséről, selyem készítéséről is 
számot kell adni a hallgatóknak. A második évfolyam harmadik 
vizsgáján a következő ismereteket követelték meg: a "gyúlékony 
ásványok előállítása", felhasználása, a tégla-, mész- és gipsz
égetés, a kőfaragás, a kő és föld alkalmazása, üveggyártás, 
sótermelés, szóda-, salétrom-, timsó-, kénsav- és vasgálické- 
szítés /21/. Bár ezek az ismeretek a korszak jellemző iparágai
nak szakemberei részére alapvetőek lettek volna, a keszthelyi 
Georgikon által nyújtott korszerű tudásanyag hatása a megye i- 
parában nem volt érzékelhető.

A XIX. század első felében kialakult helyzetért, a lassú fej
lődésért az ország más részein is érvényes akadályok a felelő
sek, nevzetesen: az osztrák ipar monopolhelyzete, a tőkehiány, 
a feudális tulajdonviszonyok, továbbá a céhkiváltságok. Ez u- 
tőbbival. kapcsolatban megjegyzendő, hogy az ipar és kereskedés 
fejlődését egyébként pártolni igyekvő vármegye önnön elképzelé-
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seivel is szembekerült azzal, hogy önkényesen, a Helytartó- 
tanács megrovását is vállalva, még az 1840-es évek elején is 
gyakran adott engedélyt céhek alapítására /22/.

A megye iparában jelentősebb fejlődés csak a század utolsó 
harmadában következett be. A Magyar Korona Országainak gyáripa
ráról 1898-ban készült felmérés a megyében már 25 olyan gyárte
lepet sorol fel, melyek a kor szintjén joggal illethetők az ipar
szerű jelzővel. Ezek közt van három gőzmalom /Csáktornya, Nagy
kanizsa, Zalaszentgrót/ /23/, két sörgyár /a keszthelyi Reischl- 
gyár és a Kanizsai sör- és malátagyár, mely utóbbi termelését 
tekintve országosan a 13. volt//24/ egy likőr- és ecetgyár Csák
tornyán, konyak- és pálinkagyár Nagykanizsán /25/, az Eitner- 
testvérek bőrgyára Sümegen /mely az országos mezőnyben középtá
jon foglalt helyet, s 1898-ban csak marhabőrből 9500 darabot 
dolgozott fel//26/. A gépgyárak közt a Délivasút nagykanizsai 
javítóműhelye mellett az ugyanott lévő Weiser-féle, 1884-ben a- 
lapított, de gyári méretűvé csak 1894-ben növelt gazdasági gép
gyár és vasöntödét említi a felmérés /27/. A villamossági ipart 
a Csáktornyái és a nagykanizsai egyenáramú villamostelepek kép
viselték /28/, a faipart három vállalkozás: a kotori Újlaky, 
Hirschler és fia gőzfűrésztelepe, Be-ttelheim Győző nagykanizsai 
nádszövet- és szalmahüvelygyára és Rütgers Guidó nagykanizsai 
fatelítőtelepe /29/. A megyében több helyen található jó minő
ségű agyagot dolgozta fel az 1898-ban üzemelő 10 téglagyár, 
melyből három Sümegen, három Nagykanizsán, kettő Keszthelyen és 
kettő Zalagerszegeni működött /30/.

A század végén a bányászatot a kő- és kavicsbányák, szénbá
nyák és a muraközi kőolajbányászat képviselte. A századfordulón 
108 helységben 138 kő- és kavicsbánya üzemelt. Tulajdonosaik 
uradalmak, egyház, magánszemélyek, kisebb számban községek. 
Egy részüket a tulajdonos, másokat bérlők üzemeltették , a ka
vicsbányákat általában a vármegye bérelte, s termelésüket út- 
kavicsolásra használta. A bányák különböző méretűek voltak,
gyakori a 100-200 m"5 évi termelésű kavicsbánya, de található o- 
lyan is, mint Festetics Tasziló gróf 1854-ben nyitott murvabá
nyája, melyből évente 4000 m^-t termeltek ki, vagy Deym Nándor
gróf és Hertelendy Ferenc mészkőbányája, ahonnan évi 800-1000 m^-t 
kitevő mennyiségű mészkőtömböt szállítottak, vagy a Sümegi Ba
zalt R.T. által bérelt bazaltbánya, melynek évi termelése
12.000 m^ zúzott kő volt. Voltak ezeken kívül még évi néhányszáz
m^ termelésű, építészeti és kőfaragás céljára használható homokin. mészkövet adó bányák /31/.

A XIX. század közepétől elterjedő petróleumvilágítás és a 
robbanómotorok használata a század végén emeli ki a muraközi kő
olaj jelentőségét..A XVIII. században már ismert előfordulások 
komolyabb feltárása az 1880-as években kezdődött. Bányaváron 
1884-1885-ben kezdett fúrásokkal olajat kutatni egy Singer nevű 
vállalkozó. Egyik 350 méter mélységet elért fúrásából a galiciai 
ás romániai kőolajokhoz hasonló, jó minőségű kőolajat termelt. 
Szelencén a nyolcvanas évek végén mélyített le négy fúrást egy 
Stavenov nevű kutató, s termelt néhány vasúti kocsirakomány kő-
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olajat. Pénzszűke miatt azonban 1890-ben abbahagyta a kutatást 
és a termelést. A kutatásban itt Singer Vilmos követte, aki 
1905-ig 31 fúrólyukat mélyített, melyek közül 6 meghaladta az 
500 méteres mélységet. 1902 végéig 2530 tonna kőolajat termelt 
ki. A Muraköz a XIX. század végén az ország egyetlen kőolaj
termelő területe volt.Ez részben abból következett, hogy az 
1903-ig országosan bejegyzett 2683 záttkutatmány magyar és kül
földi jogosultjai közül mindössze a /ala megyében bejegyzett 
210 zártkutatmány magyar illetőségű kutatói tevékenykedtek /32/.

Zala megyében több helyen ismeretesek voltak agyagrétegek 
közé települt, helyenként a felszínen is észlelhető kőszénréte
gek. A felszíni kibúvásoknál alkalmi bányászkodás folyt, de e- 
zek a próbálkozások nem voltak számottevők. A kőszén kiterme
lésére, a készletek pontos becslésére egyetlen komoly kísérlet 
történt. A budafai uradalom tulajdonosa a felszínen is jelent
kező barnaszén-rétegek kutatására 1868-ban kért fel szakembere
ket, akik a területet fúrásokkal megvizsgálva olyan jelentős 
széntelepet találtak, ahol a főtelep kitermelhető készlete a 
becslés szerint 120 millió mázsa volt. Ez a mennyiség -- azon 
felül, hogy a kitermelés 300 embernek nyújtott .volna állandó 
munkalehetőséget -- elegendő lett volna a Délivasút szénellá
tására. Az elkészült költségvetés szerint olcsóbb lett volna, 
mint a Délivasút által használt Köflach-i szén, minősége pedig 
annál jobb volt. A kitermelés önköltségét mázsánként 5 koroná
ra becsülték /33/. A bányászkodás azonban -- valószínűleg a be
ruházandó tőke hiányában -- nem indult meg.

A XIX. század második felében Zalában is meginduló ipari fej
lődés tehát hozott létre olyan formákat, melyek továbbfejlődve 
egy,a kialakultnál jelentősebb ipar alapját képezhették. Mind
emellett több komoly lehetőség kihasználatlan maradt, s a vál
lalkozó tőke hiánya a további kibontakozásnak akadályt állított. 
Bár a későbbi adatok az iparvállalatok számának gyarapodását 
mutatják, de ezt a folyamatot az első világháború elakasztotta, 
majd a megye peremheiyzetbe kerülése és a Muraköz elcsatolása 
ígéretes természeti erőforrásoktól és kereskedelmi lehetősé
gektől fosztotta meg a megyét.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

BANA JÓZSEF
A cigányság helyhezkötése a nyugat-dunántúli megyékben a XIX- 
XX. század fordulóján

A múlt században számos rendeletben tiltották a cigányok kóbor
lásait, tilos volt részükre útlevelet kiállítani és nem mehet
tek Ausztriába és az örökös tartományokba.
Az 1893-as cigányösszeírás kimondott célja volt, hogy segít
séget nyújtson egy, a cigányok kóborlását megakadályozandó ren
delethez.Ez az összeírás 8936 főre tette a kóborló oláhcigányok 
létszámát, a század elején már 10-15 ezerről beszéltek, egyes, 
szerintem túlzó becslések pedig 30 ezret emlegettek /16/.
A növekvő létszám magyarázata részben a balkáni háborúk és a 
dél felől folyamatosan özönlő karavánok. Románia 1903-ban ki
tiltja országa területéről a cigányokat, Törökország és Orosz
ország pedig 1911-ben megtiltja, hogy idegen cigányok országuk
ban vándoroljanak /2/. Ezek az intézkedések természetesen ú- 
jabb karavánokat jelentettek az országnak. A kör tehát bezá
rult Középeurópában, Magyarország volt az egyetlen hely, ahol 
a cigányok legálisan hátrányos megkülönböztetés nélkül bizton
ságban élhettek. A kóborlás azonban mindig is tiltva volt, a ka
ravánokat elfogatásuk esetén a hatóságoknak az illetőségi he
lyükre kellett kísérniük. Ez az első komoly probléma az illető
ségi hely. Olyan város, falu nem akadt, aki a vándor, zömében 
oláh cigányok illetőségét elismerte volna. Az illetőség meg
szerzésének szigorú szabályai a kóborló életmódot folytató ci
gányoknak nem tette lehetővé az illetőség megadását. Ez a prob
léma szorosan összefügg a letelepedés ügyével. Itt két elképze
lés alakult ki az idők folyamán, az egyik azt szorgalmazta,hogy 
nagy tömegben egy helyre, a vármegye egy bizonyos területére 
kell letelepíteni a cigányokat és itt kell munkára fogni, ok
tatni őket. Ennek volt híve József főherceg, aki saját alcsúti 
birtokán tetemes vagyont áldozott egy karaván letelepítésére. A 
jómódba került cigányok azonban a szabadságot választották és 
megszöktek.
A második elképzelés lényegében meg is valósult, a különböző 
karavánokat széjjel osztották a vármegyék területén, a falvak 
és városok szélén kaptak helyet és illetőséget is a 90-es évek 
elején.
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Az illetőség megadására, közrendészeti okok miatt került sor. 
így most már volt egy fix pont, ahová elcsatangolásuk esetén 
vissza lehetett őket toloncolni. A korábbi gyakorlat ugyanis az 
volt, hogy minden vármegye a maga területéről elüldözte a cigá
nyokat és amikor azok a vármegyehatárt elhagyták, nem törődtek 
velük /3/.
A furfangos Hont vármegye egyáltalán nem tűrt meg cigányt a 
maga területén, úgy intézkedett, hogy a legelső község, amelyben 
megpillantják a cigányokat az köteles kikísérni az egész kara
vánt a megyhatáron túlra /4/.
E határon túlra való üldözésnek az a magyarázata, hogy ameddig 
a cigányok nem rendelkeztek illetőséggel, addig fogvatartásuk 
költségei, ők és lovaik élelmezése mindig azt a vármegyét, vá
rost, községet sújtották, amelyik elfogatásukra, bebörtönözé- 
sükre kényszerült. Az illetőség megadása után az ilyen költsé
geket már az illetőségi helynek kellett megtérítenie, így ezek 
érdekelve lettek a cigányok helyhezkötésében. A csendőrök, mező
őrök állandóan figyelemmel kísérték mozgásukat és ha megpró
báltak elkóborolni, akkor elfogták és visszaterelték őket. Az 
illetőség megadás tehát a letelepítés ügyét szolgálta. Ez tette 
lehetővé pl., hogy Győr városában egy kóborcigány karavánt le
telepítsenek. Ez a 60-70 főből álló Lakatos család szoros ro
konságban állt azzal a karavánnal, amelyikkel József főherceg 
ki séfletezett. Győrben legelőször 1893-ban vetődött fel a le
telepítés ügye, ekkor létrehoztak egy cigánybizottságot a rend
őrfőkapitány vezetésével, e bizottság 1910-ig működött. A La
katos család 1908-ban kapott 200 négyszögöl ingyentelket a vá
ros szélén, Újvárosban és 1000 korona építési segélyt, melyet 
5 év alatt kellett visszafizetni. A ház 1909-ben felépült. A 
cigánybizottság miután megállapította, hogy a cigányokat a szük
ség vitte rá a lopásra úgy döntött, hogy télen a hókotrást, 
a szemét elhordást kizárólag csak győri illetőségű cigány vé
gezhet. így rendszeres jövedelemhez jutva gondoskodhattak saját 
élelmezésükről. A bizottság javaslatára a cigánygyereket ván
dortanítók segítségével oktatták az alapvető ismeretekre. A 
győri példa sikerén felbuzdulva Győr vármegye területén több 
községben is hasonló humánus módon telepítették le a cigányokat 
/5/.

A Dunántúl Lists Gyula Hont vármegye főispánja szerint a ci
gánykóborlások valóságos eldorádója. Tapasztalatait a vándorci
gányok életéről fejérmegyei közigazgatási tisztviselő korában 
szerezte, számos közleménye jelent meg e témában a korabeli saj
tóban. Szerinte a Dunántúlnak három híres famíliája volt, a La
katos, a Kolompár és a Rafael, ezek számtalan sátoraljakra osz
lottak, öt-hat sátoros kocsi élt, kóborolt együtt. E kóbor o- 
láhcigányok nem tévesztendők össze a kolompárcigányokkal, akik 
leginkább Veszprém, Somogy Zala vármegyékben a faluvégeken lak
tak. A teknővájó és más famegmunkálással foglalkozó cigányok 
szorgalmas, dolgos nép hírében állottak, akik nem loptak 'és nem 
raboltak /6/.
A vármegyéknek nem is velük volt bajuk, ők kizárólag a még le 
nem települt kóborcigányok ellen küzdöttek. Mivel országos ren
delet csak 1916-ban látott napvilágot, így a vármegyék rákény
szerültek, hogy saját hatáskörükben intézkedjenek. Zömük 1880-
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1910 között megalkotja a maga cigán jllenes szabályrei. letét. 
Amelyik vármegyének nincs ilyen szaf .lyrendelete az is több al
kalommal állást foglal e kérdésben. A vármegyék tehát szabály
rendeletet alkotnak, intézkedéseket foganatosítanak, másrészt 
átírnak a társtörvényhatőságoknak, hogy hasonló intézkedésekkel 
gátolják meg a cigányok további garázdálkodását, nem mulaszta
nak el egyetlen alkalmat sem, hogy fölírjanak a kormányhoz, hogy 
ne soká késlekedjenek a cigányügy országos rendezésével. Az e- 
gyik vármegye fölír, föliratát pártolás végett megküldi, a társ- 
törvényhatóságnak, azok fölköldik a pártoló feliratot, de külön 
is elkészítik saját határozataikat, melyeket aztán szintén fel- 
iratilag pártol minden törvényhatóság. Ám hiába alkotnak sza
bályrendeletet, mert a kormány egyiket sem hagyja jóvá, ezt 
rendszerint azzal indokolják, hogy magánjogba ütközik és a kor
mány feladata ebben intézkedni. Több vármegye azonban mégis vég
rehajtotta saját szabályrendeletét, arra hivatkozva, hogy amíg 
országos szabályozásra nem kerül sor addig ehhez tartja magát, 
így cselekszik pl. Sopron és Ung vármegye. Arad vármegye pedig 
Mosonvármegye szabályrendelettervezetét teljes egészében elfo
gadja és a végrehajtásról is intézkedik. A dánosi és gyóni rab
lógyilkosságok a cigányok ellen hangolták a közvéleményt, ezu
tán a vármegyék összefognak és a 15000/1916-os rendelet megszü
letéséig föliratok tömegével bombázzák a kormányt és a belügy
minisztert. A mozgalom élén három dunántúli megye; Veszprém, 
Zala, Moson állt, valamint hozzácsatlakozott Heves vármegye is. 
Az ország összes többi vármegyéje a négy vármegye javaslatát 
támogatta felirattal.
Röviden a javaslatokról; Veszprém vármegye négy pontban közölte 
elképzeléseit. Az első pont így hangzik; "Az illetőségi bizo
nyítványok kóbor cigányok részére csak nagy körültekintéssel, 
beható tárgyalás alapján és akkor adható ki, ha semmi kétség 
nem forog fenn az illetőség tekintetében, hogy így a visszaélé
sek lehetetlenné tétessenek". A második pont a lőpasszusok ki
állításáról szól, a harmadik a csavargó cigányokkal szemben 
követendő eljárásról, míg a negyedik pont kimondja; - "Ha vala
mely faluban kóborcigányok megjelennének, erről az illető elöl
járóság -- annak valamelyik tagja azonnal kocsira ülve -- a 
legközelebbi csendőrörsnek- jelentést tenni tartozik".
Zala vármegye négy nyomtatott oldalban tette közzé állásfoglalá
sát, ebből kiderült, hogy évtizedeken át szívósan küzdött a 
cigánykérdés megoldásáért. Egy országgyűlési képviselőjük már a 
hetvenes években sürgette a képviselőházban a cigánykérdés ren
dezését. 1884-ben alkotta meg az első szabályrendeletét, a jó
váhagyást meg sem várva végre is hajtotta. A cigányok lovait 
elkobozták, számuk a vármegyében megfogyatkozott, a személy és 
vagyonbiztonság helyzete is javult.
A belügyminiszter megtagadta a szabályrendelet jóváhagyását, 
így visszaállt a korábbi állapot. 1904-ben új szabályrendeletet 
alkottak a lótartás eltiltása tárgyában, melyet a belügyminisz
ter a magánjogra hivatkozva ismét nem hagyott jóvá, erre 1907- 
ben elkészült egy újabb immár harmadik szabályrendelet. Ebben 
leszögezték, hogy a cigányoknak a kóborlás, a hoidulás és ló- 
tartás tilos, továbbá, hogy a cigányok számára azt a helyet,
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amelyen sátrukat illetőségi, illetőleg tartózkodási községek 
határában felüthetik, a községek meghallgatásával a rendőrható
ság jelöli ki. A cigányoknak tiltva van, hogy más helyre sátru
kat felüssék, végül, hogy e tilalmak megszegése kihágást képez 
és büntetendő, minek következtében a szekerek és lovak elkobzás
ra kerülnek. Erre a szabályrendelet tervezetre még két év elmúl
tával sem kapott választ Zala vármegye, ezért követelte az or
szágos szabályozást vagy szabályrendeletének jóváhagyását /7/.
Mosonvármegye Danilovics Gyula araki földbirtokos, törvényható
sági bizottsági tag, a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület alel- 
nökének "A kóbor cigányok ügye" című tervezetét tette magáévá 
és ezt küldte el a társ törvényhatóságoknak. Danilovics Gyula 
szerint a közbiztonságot veszélyeztető oláh cigányoknak két faj
tája van.Egyik a sátoros teljesen nomád életet élő cigány karavánokba él
ve, a másik veszedelmesebb fajta, akiknek állandó lakhelyük van, 
valami putri és foglakozásuk kovács, teknőfaragó, kefekötő, ló- 
kereskedő stb. Mindkét válfaj megfékezésére legcélszerűbb a 
kényszertelepítés. A tervezet szerint a Magyarországon illetősé
get nem szerzett cigányokat ki kell utasítani az országból. Az 
állandó lakhelyű foglalkozású cigányokat, illetőségi helyükön 
rendőri felügyelet alá kell helyezni, míg a többieket munkatá
borba kell internálni. A gyerekek egyéves kortól 12 éves koru
kig lelencházban nevelődnének, majd utána visszakerülnének a 
szülőkhöz a munkatárborba. A telepen megnyírnák, fertőtleníte
nék, felruháznák őket, a személyazonosság megállapítása után pe
dig lefényképeznék és daktiloszkópiai felvételeket is készíte
nének. Danilovics úgy gondolta, hgy nem lenne szükség sok ilyen 
munkatáborra, mert ha a cigányok észrevennék, hogy komoly a do
log, egy kis telep is elég lenne mutatóba, ennek hírére félel
mükben kiszöknének az orszából /8/. Ezt a rendkívül drasztikus, 
a jnai szemmel kegyetlen javaslatot a legtöbb vármegye felirat
tá l'támogatta .
Heves vármegyének nem volt konkrét javaslata, a belügyminiszter
nek írt feliratukat küldték el minden törvényhatóságnak, ebben 
az országos rendezést sürgették /9/.
Az 15000/1916-os rendelet a vármegyék nyomására született, de 
a hadsereg is a sugalmazok között volt. A cigánylovakat hadi
zsákmánynak nyilvánították és a hadseregbe is vonultattak be ci
gányokat. A vármegyék nem voltak megelégedve ezzel a rendelet
tel, amit a kormány is csak ideiglenes szabályzásnak tekintett.
A legtöbb félreértést az okozta, hogy kit tekintsünk kóborci
gánynak, ahány vármegye annyi értelmezés, ennek következtében 
a már letelepült cigányokat is zaklatták. A belügyminiszter u- 
tasítására ezeket szabadon engedték és kártalanították. Az is 
kiderült, hogy a kóborcigányok többsége is bírt már lakhellyel 
és illetőséggel, így sok haszna a rendeletnek nem volt. Az el
kobzott lovak zöme egy korabeli kifejezést használva úgynevezett 
virslis lovak voltak, így a harctereken legfeljebb, mint ló
kolbász, lóvirsli játszottak szerepet.
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Az 15000/1916-os rendelet országos végrehajtása és ennek kö
vetkezményei még további vizsgálódást és kutatásokat igényel már 
csak azért is, mert ez a rendelet még a II. világháború után is 
érvényben volt, a cigányok lótartását még ekkor is erre hivat
kozva tagadták meg /10/.
Jegyzetek
/1/ Bana József: A Lakatos kóborcigány-karaván győri letelepí

tésének krónikája = Győri Tanulmányok 8.(1987) 139-151.old. 
(Továbbiakban: Bana)

/2/ Heiczinger János: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról.
= Fejér megyei történeti évkönyv 12. (1978). 153-251. old. 
Győri Hírlap, 1903. aug. 9.
Mosonvármegye Hivatalos Lapja, 1911. június 1.

1911. október 19.
/3/ Bana: 139 —  151. old.

Heiczinger János: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról.
= Fejér megyei történeti évkönyv 12. (1978) 139-151. o.
153-251. old.

/4/ Lists Gyula: Oláhcigányok = Győri Hírlap. 1902. augusztus 3. 
/5/ Bana: 139— 151. old. Győrvármegye törvényhatósági bizottsá

gok jzkv 240/1910 Biz.
/6/ Lists Gyula: Oláhcigányok = Győri Hírlap, 1902. augusztus

3.
/7/ Moson megye alispánjának iratai, 1914/1171. Cigányügy ren

dezése = Győri Hírlap, 1909. október 20.
/8/ Mosonvármegye Hivatalos Lapja, 1909. december 2.
/9/ Moson megye alispánjának iratai, 1914/1171. Cigányügy ren

dezése.
/10/ Moson megye alispánjának iratai, 1918/1Ó3. Kóbor cigányok 

nyilvántartása
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KÖRMENOY JÓZSEF
A veszprémi r.k. egyházmegye állapota a török hódoltság végén

A veszprémi egyházmegye a XVI. században nagyon lehangoló 
képet mutat. Püspökei közül a legtöbb kénytelen világi hiva
talt is vállalni: Beriszló Péter /1512-1520/ nagy diplomata 
és kiváló hadvezér. Mint horvát-szlavón bán a délvidék had
vezére és az országnak! 5 török támadások elleni oltalmazó ja. 
Távollétében az egyházmegyét unokaöccse,Statileo János felső- 
örsi prépost kormányozta. Ö elnökölt az 1515-ben tartott vesz
prémi egyházmegyei zsinaton, melynek határozatait a püspök meg 
is erősítette /1/. Éveken át sikeresen visszaverte a török tá
madásokat. 1520 május 20-án a Korjenica-patak mellett vívott 
harcban elesett. Holttestét Statileo János Veszprémbe szállít
tatta és a székesegyházban temették el /2/.

Várdai Pál választott püspök /1520-1524/ a püspöki rendet 
nem vette fel. 1523-ban királyi kincstartó lett. A püspökség 
javait -- adósságai miatt -- elzálogosította. 1524 elején E- 
gerbe távozott.

Zalaházy Tamás /1525-1528/ beregszászi plébánosból lett 
veszprémi püspök, mint kancellár szolgálta a királynét, ezért 
Budán tartózkodott. A mohácsi csatavesztés hírére a királyné
val Pozsonyba menekült. 1528-ban egri püspök lett /3/.

Kecseti Márton kinevezett püspök /1528-1549/, Zalaházy u- 
nokaöccse, tehetséges, pazarló, érzékies természetű volt. Csak 
a püspökség javait élvezte, de még pappá sem szenteltette magát 
A székesegyházat kifosztotta és a kincseket részben elzálogo
sította, részben eladta. Zaklatott életét nagy szegénységben 
fejezte be 1551-ben /4/.

Mivel több fel nem szentel, ún. választott püspök is állt 
az egyházmegyék élén, és ebből nagyon sok baj származott, mert 
szünetelt a papszen|elés is. A Pozsonyban összegyűlt ország- 
bárók, prelátusok és nemesek 1549. szeptember 8-án arra kérték
III. Pál pápát, hogy szenteltessen Magyarország számára püspö
köket, mert a kevés számú öreg püspök nem tudja kellőképpen el
látni hivatalát /5/.

A magyar püspököknek nemcsak lelkipásztori, hanem honvédelmi 
költelezettségük is volt: váraik védelme és bandériumok felsze
relése .

A magyar királyi hadseregnek a főnemesi bandériumok és neme-
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si felkelők mellett tekintélyes részét alkották az egyházi ban
dériumok. A római De Propaganda Fide Levéltár feljegyzése sze
rint 1498-ban II. Ulászló hadseregében a püspöki bandériumok 
létszáma a következő volt:
Esztergomi érsek: 2 bandérium, á 400, összesen 800 gyalogos
Kalocsai érsek 1 If II h 400 II

Egri püspök: 2 ti II h 800 II

Váradi püspök: 1 II II h 400 II

Pécsi püspök : 1 II II h 400 II

Erdélyi püspök: 1 II II ti 400 II

Zágrábi püspök: 1 II II h 400 II

Győri püspök: 1 II 200 200 lov<
Veszprémi püspök : 1 II II h 200 II

Váci püspök: 1 II II h 200 II

Csanádi püspök: 1/2 II II h 100 II

Szerémi püspök: 1/4 II II h 50 II

Nyitrai püspök: 1/4 II II h 50 II

Összesen: 3600 gyalogos, 000 lovas
Ehhez járult még a nagyobb apátságok, prépostságok, kápta

lanok katonaállítása, de ezekről a Propaganda Fide levéltárá
ban feljegyzést nem találtam /6/.

Bornemissza Pál /1549-1553/ tevékeny, mélyen vallásos lel
kületű főpap volt, aki igyekezett elődjének tévedéseit helyre
hozni. A székesegyház értékes kincseit, melyeket elődje 1541- 
ben Choron Andrásnak elzálogosított, annak fiától, Dánostól 
saját pénzén visszaváltotta /7/. A pápai megerősítést 1550. 
július 4-én nyerte el Oláh Miklós egri püspökkel együtt. 1551- 
ben Ferdinánd Erdélybe küldi Nádasdy Tamással együtt Izabella 
királynéhoz követségben. 1552-ben Veszprém török kézre került. 
Ekkor Bornemissza püspök Sümegen keresett menedéket, melynek 
vára a XVIII. sz. elejéig a veszprémi püspökök székhelye volt /8/

A székesegyház kincseinek egy részét Szentkirályszabadjai 
Albert olvasókanonok, Horváth András éneklőkanonok és társaik 
1543. júl. 4-én Sümegre, a másik részét pedig szeptember 21-én 
Sopronba szállították /9/.

A veszprémi káptalan és a kanonokok sorsát Veszprém eleste 
/1552/ végleg megpecsételte.

Rezi Gál felsőörsi prépostot, Pesthy Albert fehérvári főes
perest, Zákányi István és- Paksi Balázs kanonokokat megölték. 
Velük együtt elveszett a káptalan pecsétje is. Márnái Péter 
fogságba került és börtönben halt meg. Szepetneki Gáspár álta
lános püspöki helynök és Bakaijai Gál kanonok rabszolgaságba 
jutott, de onnét később megszabadultak /10/.

Aki a kanonokok közül megmenekült a mészárlásból és elke
rülte a fogságot, szétszóródott a szélrózsa minden irányában. 
Közülük egy sem érte meg a káptalan visszaállítását 1630-ban.

Veszprém elfoglalásával /1552/ az egyházmegye nagy része 
török uralom alá került.. Ezzel az egyházmegye egységes kor
mányzása és a hívek lelki gondozása, főleg a hódoltsági terü
leteken, nagyon megnehezedett, sőt sok helyen meg is szűnt. 
De a királyi résznek is megvoltak a maguk nehézségei, melyeknek 
megoldása nagy körültekintést, bölcsességet és lelki erőt i- 
gényelt mind a püspök, mint munkatársai részéről /11/.
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Megdöbbentő erővel világít rá a való helyzetre a veszprémi 
káptalani levéltárban talált 1554. évi kánoni látogatási jegyző
könyv, mely a zalai főesperesség plébániáinak helyzetére vonat
kozik. A jegyzőkönyvet Gáspár mester, zalaegerszegi plébános 
állította össze a veszprémi egyházmegye püspöki helynöke -- a 
törökrabságból nemrég megszabadult -- Szépétneki Gáspár mester 
őrkanonok számára. A kánoni látogatást Gáspár mester Köves And
rás püspök /1553-1568/ rendeletére végezte a szepetneki, novai, 
kapornaki és egerszegi esperesi kerületekben. Kisérő társai 
voltak Imre szepetneki esperes, az egyik egerszegi oltárigaz
gató nevének említése nélkül, Balázs kapornaki esperes, Ferenc 
szentiváni és Benedek szentgyörgyi plébános.

Ez a jegyzőkönyv értékes forrása a XVI. századi magyar ka
tolikus egyháztörténetnek.

A hitújítás korára vonatkozó források között a legkorábbi az 
"eretnekgyanús" Selmecbányái papság vizitálása 1530-ban.

Az 1554. évi vizitációs jegyzőkönyv a zalai főesperesség 101 
plébániájáról és 4 leányegyházáról ad számot. Ebből húszat plé
bános nélkül talált . Teljesebbé válik a kép, ha összehasonlít
juk az 1550-es plébániajegyzék adataival.

A budai és fehérvári főesperesség török uralom alatt van. A 
kádártai esperességben számos község és plébánia, mely Fehérvár 
és Simontornya felé van, a töröknek szolgál /12/. A devecseri 
esperességben a 30 plébánia közül 7 néptelen, 9 pedig pap nél
kül van. A zalai főesperesség 172 plébániájából 78-ban nincs 
plébános, 4 pedig teljesen néptelen, marad tehát 90 plébánia, 
melynek plébánosa is van. A 78-ból 28 esik a főesperesség kapor
naki /11/, egerszegi /3/, novai /7/ és szepetneki /7/ esperes- 
ségeire. Nagyobb paphiány mutatkozik a balatonfői, tapolcai, 
sümegi és szántói esperességekben. Pap nélkül állott 50 plébá
nia. Az 1554-es jegyőkönyv az 1550. évihez nem mutat rosszab
bodást, de javulást sem /13/. A somogyi főesperességnek 189 
plébániája volt, de hiányzik a plébáinák névszerinti felso
rolása és nem szerepel a segesdi főesperesség.

Az ellenség járta földön a községek elnéptelenedtek, a temp
lom hívek nélkül árván marad, egy darabig állja a vihart, de 
lassanként romlásnak indul. Falusi templomaink nagyobbik része 
kőből épült,de a tetőzetük sokszor nád, szalma vagy fazsin
dely volt, ezért gyakran szorultak javításra. Mivel ez elma
radt, a romosodás megindult.

A templomok belső felszereléséről kevés adatot hoz a jegyző
könyv. Koppánynál megemlíti, hogy nincs egyházi felszerelés, 
másutt a keresztelőkét hiányzik, nagy a rendetlenség az Oltá- 
riszentség őrzésében is, pedig már a veszprémi zsinat elren
delte, hogy illő helyen, szelencébe zárva őrizzék /14/.

A plébániákat sok szál fűzte a földesurakhoz a kegyuraság 
révén, akik a templomokkal és felszerelésükkel sajátjukként 
rendelkeztek. Amit az ellenség és az időjárás megkímélt, pusz
tulásnak indult a nép szegénysége és a kegyurak nemtörődömsé
ge miatt is. A török pusztítás ellen csak a várak és a nagybir
tokosok tudták megvédeni a falvak népét. De jelentős részük 
volt abban is, hogy a hitújítás megvetette lábát magyar földön.

A képzett papság a XVI. század második felére kiöregedett és 
meghalt. Utánpótlás pedig nem volt. A püspökök --- szeminárium
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nem lévén az egyházmegyében -- Zágrábban, Nagyszombatban és 
Rómában próbáltak 2-2 növendéket neveltetni a paphiány némi 
pótlására /15/.

A török növekvő hódítása, a hitújítás terjedése, s a protes
táns túlzók kegyetlen üldözése végveszélybe sodorta a monosto
rokat és kolostorokat. A XVI. sz. folyamán megszűnt az egyház
megye területén 14 ferences, 5 domonkos, 14 pálos kolostor, 
további a ciszterciek, karthauziak, ágostonrediek 1-1, a ben
cések 11 és a premontreiek 6 monostora. Erre a sorsra jutott 
a somlóvásárhelyi premontrei, a margitszigeti és veszprém- 
völgyi domonkos-apácák zárdája is /16/.

A XVI. század második felében még megmaradt csekélyszámú 
papság zöme nélkülözte a megfelelő teológiai képzettséget. Na
gyobb részük magasabb iskolát nem végzett, így természetes, hogy 
tájékoztatlanul' állottak a hitújítók módszereivel szemben. 
Nem is lehet csodálni, hogy már soraikban is akad nyílt,vagy 
titkos lutéránus. Nemcsak tudásuk, de erkölcsi életük is fogya
tékos. A plébánosok között sok a családos és ágyast tartó. A- 
kad olyan pap is, aki bár tanult ember, mégis évek óta nem mi
sézik, sokan tiszteletlenül bánnak az Oltáriszentséggel, minden 
tisztelet nélkül viszik a Szentséget a haldoklókhoz, mitsem 
törődve a veszprémi zsinat előírásaival. Az 1554. évi vizitá- 
tor a zalai főesperesség szepetneki, kapornaki, novai és eger- 
szegi kerület 89 plébánosa közül csak 17-et minősít kifogásta
lannak. Csak 4 plébánosról jelenti, hogy prédikál, némelyik 
csak egyszer, de legtöbb egyáltalán nem. így érthető, hogy 
a hitújítás rohamosan terjedt /17/.

A hitújítás terjedésének fő okát nem a papság számának ro
hamos csökkenésében kell keresnünk. Egyéb súlyos okok még a kö
vetkezők: a törökök katolikusgyűlölete, mert bennük a pápaság 
szövetségeseit látta, a "cuius regio, eius et religio" elv al
kalmazása, mely szerint "akié a föld, azé a vallás", vagy ér
telmezésben, "akié a föld, azé a kapella". így a protestánssá 
lett földesurak a jobbágyok ezreit vitték magukkal az új hit
re; végül a végvári katonaság szabad vallásgyakorlati joga. 
így történt, hogy a veszprémi egyházmegyében a XVII. század 
végére a luteránusoknak 82, a reformátusoknak 166 szervezett 
lelkészségük lett. A pápai főesperességben, amely 1777-ig 
Győrhöz tartozott, 39 helységből csak 6 volt tiszta katolikus, 
a többi 33 községben a más vallásúak voltak többségben. 9 
helységben volt református, 6 helységben lutéránus prédikátor 
és 5 helységben lutéránus tanító /18/. A soproni országgyűlés 
katolikus rendjei arról panaszkodnak, hogy Veszprém és Zala 
megyében a végek és Muraköz kivételével csak 5 plébános van, 
Somogy megyében azonban sem pap, sem templom nem található /19/

Mohács előtt az eghyázmegye hat főesperességében /Veszprém, 
Somogy, Zala, Szeged, Buda, Fehérvár/ 584 plébánia volt, ezen a 
területen volt 2881 falu, amelyből maradt 734. lehat elpusz
tult 2147.

Pfeiffer János nagyprépost kutatásai kissé vigasztalóbb ké
pet mutatnak. Szerinte a XVII. században Fejér megyében 5, Pi
lis megyében 7, Somogybán 10, Veszprém megyében 9, Zalában 25 
plébánost taláít. így az egész egyházmegyében 56 plébánost. 
Ezek között több kanonok is volt, aki plébánia vezetést vállalt
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A nagy paphiány miatt püspök is végzett plébánost ténykedést
/ 20/.

A XVII. század püspökei a paphiányon alapítványokkal pró
báltak segíteni. Ergelics Ferenc /1608-1628/ 1625-ben Nagy
szombatban 2, Sennyei István /1628-1630/ Győrött, Jakusich 
György /1637-1642/ Rómában igyekeztek az egyházmegye számára 
papot nevelteni /21/.
A legeredményesebb lehetőségnek ígérkezett a töröklakta ré
szek számára papi misszió szervezése.

Jakusich György először kapucinusokkal próbálkozott, de ez 
a tagok megbetegedése miatt nem sikerült. Ekkor a jezsuitákhoz 
fordult. Szándéka sikerrel járt. Az első missziót Somogybán 
szervezték. A központ az andocsi plébánia területén lévő Kop
pány /Törökkoppány/ lett. De a központot csakhamar áttették 
Andocsra. A misszió 1641-ben a Balatonon túl Somogy és Tolna 
megye török megszállta részei számára létesült. Működési terü
lete kezdetben 16 plébániára és 40 filiára szorítkozott. De 
később a plébániák és filiák száma megközelítette a százat /22/. 
Az egyázmegye területén még a kövekező jezsuita missziók mű
ködtek: a fehérvári 1688-tól, a kanizsai 1690-től a pápai 
1631-től, a veszprémi 1649-től, a budai 1686-tól, hatását é- 
reztette az egyházmegyében a pécsi 1612-től /23/.
A misszionáriusok buzgólkodása révén megindult a visszatéré
sek folyamata. Nemcsak 1-3 személy vagy család, néha több 
száz egyén, vagy egész falu is visszatért az ősi katolikus 
hitre /24/. A bűnbánó nép ezrével járult a szentségekhez és 
lelte meg lelke békéjét /25/.

A missziós atyáknak a hittérítés és -terjesztés terén nagy 
segítségükre voltak a licenciátusok. Ez az intézmény, mint 
sajátságos magyar egyházi szerv a török hódoltság okozta pap
hiánynak köszönhette létrejöttét. Az érseki és püspöki szék
helyeken működő káptalani iskolák megszűntek. így a papi tu
dományos utánképzés is elmaradt.. Emiatt sok plébánia üresen 
maradt. A paphiányt csak úgy tudták némileg pótolni, hogy 
alkalmas világi férfiaknak felhatalmazást /licenciát/ adtak 
mindazon egyházi ténykedés elvégzésére, melyhez papszentelés nem 
volt szükséges. E világiakat licentiatusoknak nevezték. A püs
pök jóváhagyásával működtek a plébános felügyelete alatt. Jo
guk volt felolvasni az evangéliumot, a hozzáfűzött magyará
zatot /postilla/, keresztelhettek, eskethettek, temethettek, 
hitoktatást végeztek stb. Az egyházközségektől fizetésük 
volt /26/.

Pfeiffer János kutatásai alapján állítjuk, hogy Somogy
bán 18, Veszprém megyében 13, Zalában 32, Fejér megyében 2 li- 
cenciátus működött 1637-ben.

Nézzük, milyen volt Veszprém állapota a XVII. században és 
a XVIII. sz. fordulóján a püspöki kinevezések Vatikáni Levél
tárban található "processus informativus", vagyis a püspöki 
kinevezést megelőző kánoni vizsgálat okmányai szerint.

A katolikus megújhodásnak a munkáját Ergelics Ferenc püs
pök Zágrábba történt távozása /1628. júl. 1./ után utóda, 
id. Sennyei István /1628-1630/ folytatta. II. Ferdinánd 
1628. júl.11-én veszprémi püspökké nevezte ki. Veszprémet, 
mely királyi kézen volt, teljesen elhanyagolt állapotban ta
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lálta. A felkelők kifosztották, a püspöki kúriát erőddé ala
kították át. A város kb. 120 házból állott és megközelítőleg 
3000 lelket számlált, amelyből a várőrség 600 főt tett ki, 
akiknek legnagyobb része protestáns; katolikus alig volt 60 
lélek. A székesegyház félig romos. A fedél alatt lévő részét 
lakásnak használtak. A hívek lelki gondozásban nem részesültek, 
mivel már jó ideje papjuk sem volt. A káptalan is megszűnt. 
Szeminárium nem működött. A protestánsok annyire megerősödtek, 
hogy a várban már a második templom építésébe kezdtek, de ezt 
Sennyei püspök Körtvélyesi István várkapitány útján igyekezett 
megakadályozni. A romokban lévő székesegyház altemplomát kita- 
taroztatta, a legszükségesebb felszereléssel ellátta és az is
tentisztelet céljára használhatóvá tette. A 80 éve megszűnt 
káptalant 1630. jan. 5-én öt taggal visszaállította és részére 
statútumot állított össze az esztergomi mintájára. Közülük csak 
kettő-három tartózkodott Veszprémben és végzett plébánosi mun
kát. A többiek az egyházmegye különböző plébániáin lelkipász
torkodtak. 1630. febr. 25-től győri püspökként folytatta áldá
sos működését /27/.

Szentandrássy István /1630/ egy évig sem volt püspök. így 
nevén kívül egyéb emléket nem hagyott hátra működéséről /28/.

Felistáli Dávid püspök /1630-1633/ a pécsi /1625/, majd váci 
/1628/ püspöki kinevezés után, mivel ezeknek székhelyei 
török uralom alatt voltak, 1630-ban elnyerte a veszprémi püs
pöki széket. A kinevezést megelőző kánoni vizsgálat jegyzőköny
ve szerint a székesegyház romos, a híveket a prépost és a ka
nonokok gondozzák a jelenlegi kicsi templomban /altemplom/, a- 
melyben keresztelő kút is van. A székesegyház régen gazdagon 
el volt látva felszereléssel. De a legszükségesebb most is meg
van. Van harangláb harangokkal, orgona és temető is.

Veszprém várában királyi katonaság lakik. A püspök Sümeg vá
rát kapta lakásul. A püspök jövedelme tizedekből és bérletből 
kb. 3000 forint, de ennek nagyrészét a katonaság eltartására 
fordítja.

Az egyházmegye legnagoybb része török uralom alatt van, de 
található még néhány szabad plébánia plébánossal, de a török 
területen is gondozzák a híveket. Szeminárium változatlanul 
nincs, a püspök néhány kispapot Győrben neveltet /29/.

Lippay György püspök /1633-1637/ működéséről keveset tudunk. 
De példás papi élete sokáig útmutató maradt a papság számára.
Ö kezdte meg a lelki gyakorlatok tartását az egyházmegyében 
/30/.

Oakusich György /1634-1642/ a rózsafüzérájtatosság terjesz
tésével és a hódoltsági részeken a missziós központ /Andocs/ 
szervezésével tette nevét maradandóvá /31/.

Bosnyák István /1642-1644/ a Szent Mihály-székesegyházban új 
főoltárt állíttatott és a szentélyt "modern formában" feldíszí
tette. Nagyszombatban 2 kispap nevelésére alapítványt tett /32/.

Széchenyi György /1648-1658/ Sümegen 1652-ben a ferencesek 
számára kolostort épített. A kanonoki stallumok számát ötről 
hétre emelte /33/.

Ifj. Sennyei István /1659-1683/ 1666-ban megszervezte a
veszprémi jezsuita missziót. 1681-ben betelepíti Veszprémbe a 
ferenceseket /34/.
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Széchenyi Pál püspök /1687-1710/, 1696-től kalocsai érsek 
is, a sümegi várban lakik mindvégig. Onnét kormányozza mind
két egyházmegyéjét. Veszprémi kinevezése előtt 1687. május 
24-én P. Kecskeméti János a bécsi Pázmáneum rektora vallja, 
hogy diákéletének kezdete óta, kb. 38 éve ismeri Széchenyi 
Pált. Utána is több alkalommal találkozott vele. Nem rokona, 
semmiféle családi kapcsolat nincs közöttük. Jelen volt, amikor 
Pozsonyban az esztergomi érsek püspökké szentelte. Kb. 9 évig 
volt pécsi püspök, de székhelyét nem tudta elfoglalni a török 
állandó támadásai miatt. Azonban tudja azt, hogy részben a je
zsuita atyák, részben a ferencesek közreműködésével híveinek 
lelkiekben gondját viselte. Mivel nem tudott egyházmegyéjében 
lakni, a győri püspök segédpüspökeként Győrött lakott, aho'l 
ünnepélyesen pontificált, papot szentelt, és kiszolgáltatta a 
bérmálás szentségét. Mindezt részben látta, részben hites ta
núktól tudja. Tapasztalásból tudja, hogy jámborság, okosság és 
szeretet jellemzi. Mindent megtett, hogy egyházmegyéjének mind 
erkölcsi, mind anyagi javait megvédelmezze. A teológia doktora 
és jeles szónok, aki elegendő tudománnyal rendelkezik, amelyet 
a püspöktől joggal el is lehet várni. Méltó és alkalmas, hogy 
a veszprémi egyházmegye élére kerüljön.

Veszprémről a következőket vallja: Veszprém a Dunántúlon 
fekszik hasonló nevű vármegyében. A veszprémi várban van a püs
pök rezidenciája. A, lakosság a vár alatti részen lakik, mint
egy 200 házban. Mindnyájan keresztények és a magyar király 
alattvalói. A várban van a püspöki székesegyház Szent György 
tiszteletére szentelve. Elég nagy. A tetőzete javításra szo
rul. Az esztergomi érsek alattvalója. A káptalan 12 tagú, de 
jelenleg csak öt tagja van. Ezek a nagyprépost, olvasókanono- 
Kok, az éneklő- és őrkanonok és még egy kanonok. Nincs egyéb 
pap, mint a káptalan káplánja. Nincsenek klerikusok sem, se 
teológus, de penitenciárius kanonok. Zálogház sincs. Minde
gyik kanonok borban és terményben kb. 300 forint értéket kap 
évente. A hívek lelki gondozását a káptalan káplánja látja el 
a franciskánusok közreműködésével. Van szentségház kellő fel
szereléssel, kórus, orgona, harangtorony harangokkal és temető 
is. Ereklyék is vannak, de nem túlságosan jeles értékűek. A 
veszprémi várban a püspöknek van rezidenciája, de jelenleg 
a várkapitány lakik benne. A püspök lakása a sümegi várban van 
kb. 3 óra járásnyira. Amikor szükséges, Veszprémbe jön pontifi- 
kálni. A püspöki jövedelme leginkább a bortizedből áll, amely 
évente kb. 12.000 forintot tesz ki. Nincs nyugdíjjal terhelve. 
Veszprémben nincs más plébániatemplom, sem társaskáptalan, sem 
monostor, nincsen sem kórház, sem zálogház. Mindössze 3-4 fe
rences van, akik a káptalannak segítenek.
Az egyházmegye nagysága: 20 mérföld hosszú és 12 mérföld széles 
Jelesebb helységek: Buda, Fehérvár, Pápa, Egerszeg, Tihany, 
Veszprém, Szeminárium nincs, a kispapokat Nagyszombatban neve
lik /35/.
A veszprémi kinevezési bullában ez áll: "Rajta legyen, hogy a 
székesegyházat restaurálja, szervezzen teológus és penitenciá
rius javadalmat, létesítsen a trienti zsinat szellemében mű
ködő szemináriumot és állítson fel székvárosában szegényeket 
segélyező zálogházat /montem pietatis/ /36/.
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1704-ben Heister császári vezér Veszprémet a várral együtt 
kirabolta és felégette, amikor a tűz martaléka lett a székes- 
egyház és a püspöki palota is, hogy bosszút álljon a Rákóczi
hoz húzó érsek-püspökön és káptalanon.

Közügyi szolgálatai mellett legfontosabb intézkedése, hogy 
1700 és 1710 között 11 plébániát szervezett: Nemesapáti, Mer- 
nye, Zalabér, Ercsi, Bogdány, Lengyeltóti, Kiskomárom, Somogy- 
vár, /Pilis-/ Csaba, Karád, Buzsák.

Gazdaságilag azzal erősítette a püspökséget és káptalant, 
hogy a veszprémi várőrséggel és várossal elismertette a püs
pök és káptalan földesúri jogát. Az egyezséget, mint kalocsai 
érsek, 1702. május 12-én Sümegen írta alá. Ennek fontosabb 
pontjai: a Katolikus ünnepek általános megtartása, a város ha
tárainak védelme, a püspöki bandériumban való szolgálat egy 
hónapig saját kosztján, utána a püspök hópénzt fizet.

Széchenyi Pál 1710. május 22-én halt meg Sopronban. Először 
Bánfalván temették el a pálosoknál, majd 1811. okt. 25-én ex
humálták és a cenki családi sírboltban helyezték el. Az exhu
málás Wilt József győri püspök jelenlétében történt, aki meg
állapította, hogy a teste a koporsóban teljesen ép maradt. 
Aszkéta arcvonásait a veszprémi püspöki palotában érseki palli- 
umos festmény őrzi.

Széchenyi Pál halálával bezárult a veszprémi egyházmegyénk 
történetének leggyászosabb szakasza, melynek nyomán üszkös rom 
és pusztulás maradt.

A XVIII: sz. első negyedében eghyázmegyénk területén a há
ború végleg megszűnt. Népünk a végleges újjáépítésig sárral ta
pasztott fa- és sövénytemplomokat készített (rk.: 130, ref.:
73, ev.: 14, gör.kel.:l. és közös rk-ref-ev.: 1, ez: Iharos,
Somogy m./.Ha pedig még fatemplcmra sem tellett, akkor fa
haranglábakat állítottak fel 20-25 font súlyő haranaocskákkal 
/37/.

Az egyházmegye igazi újjáépítése Volkra Ottó Kér. János püs
pökkel /1710-1720/ kezdődött. 1711-ben betelepíti a piaristá
kat, rájuk bízza a Szt. Anna tiszteletére alapított szeminá
riumot /papneveleő intézetet/, a gimnáziumot és a püspöki i- 
roda vezetését. Püspöksége alatt 18 plébánia, 11 templom és 
több kápolna épült. Szorgalmasan látogatta az egyházmegyét, 
szívesen ment templom, oltár és harangsznetelésre. Utazásai 
alkalmával szívesen elbeszélgetett a más vallásúakkal is.

A török hódoltság idején a magyar lakosság annyira megfo
gyatkozott, hogy képtelen volt nagyobb számú telepest saját 
köréből kibocsátani. Azért kénytelenek voltak a püspökök és 
világi földbirtokosok is idegen ajkú telepeseket - hospese- 
ket - hozni birtokaikra. Voltak köztük németek, csehek, mor
vák, tótok. Az eddig egységes egyházmegye, ekkor lett et- 
nográfialilag "soknyelvűvé". Még tele volt a lelke alkotási 
vággyal, amikor 55 éves korában 1720. dec. 19-én Pozsonyban - 
a diéta idején - meghalt. A pozsonyi dómban temették el. In
tézményeiről, alapítványairól végrendeletében bőségesen gon
doskodott.

Ö elsősorban nem politikus, hanem lelkipásztor volt. Cso
dálatosan áthatotta lelkét Isten őszinte szeretete, akit ve
zeklőövvel is engesztelt és a "Patrona Hungáriáé" nernzetmen-
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tb segítségének tudata. Méltán írta róla a káptalan egykori 
levéltárosa: "vixit Deo et Patriae Gloriosus..." /38/.
Jegyzetek :
/1/ J. Lukosics: Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis.

Tom. IV. LXXVIII. Bp. 1907.
/2/ U.o. IV.LXXXIV.
/3/ U.o. IV.LXXXVI.
/4/ A veszprémiegyázmegye papságának névtára. 1975. 21 /Névtár/' 
/.5/ Arc. Secretum Vaticanum: AA. Arm. I-XVIII: No. 5079. 
/6/ Roma Arch, de Propaganda Fide. Vienna 7. fol. 56 r. - 57.v. 
/7/ Beke Kristóf: Historia diplomatica almae dioecesis Vesz- 

prémiensis. III. 5-11. /Kézirat a veszprémi ppki.könyvt./ 
/8/ Névtár: 21, 37.
/9/ A veszprémi székeskáptalan számadáskönyve 1495-1552. I. 418 

/Kézirat a veszprémi ppki könyvtárban/
/10/ Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye a török hódoltság 

idején, XVI-XVII. sz. Kézirat a ppki lvt-ban. /Kézirat/ 
/11/ Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye legrégibb egyház

látogatásai /1554-1760/ Veszprém 1947. 6. /Pfeiffer/
/12-14/ U.o. 6-7.
/15/ Néntár 28., 31.
/16/ Kézirat 
/17/ U.o.
/18/ U.o.
/19/ U.o.
/20/ Névtár: 15., Kézirat.
/21/ Névtár: 28., Kézirat 
/22/ Pfeiffer: 192-198.
/23/ Kézirat. V.ö. Pfeiffer: 14. Eszerint a veszprémi misszió 

1650-1677 , a kanizsai 1689-1701 , a fehérvári pedig 
1689-1717 közt működött.

/24/ Kézirat 
/25/ U.o.
/26/ U.o.
/27/ Kézirat. Névtár. 28., 29.
/28/ Névtár 29.
/29/ Arch.Secr. Vat. Arch.Nuntiaturae Viennensi No.37., Névtár 

29,30.
/30/ Névtár 30.
/31/ Névtár 31, Kézirat 
/32/ Névtár 31, 32.
/33/ U.o. 33.
/34/ U.o. 34.
/35/ Arch.Secr.Vat.Archiv.Nuntiaturae Viennensi, Process. 240. 

/1687/
/36/ Névtár 35.
/37/ A Veszprém Megyei Múzeumok közleményei 10/1971. 53-83.
/38/ Névtár 36-40. V.ö. Arch.Secr. Vat. Arch.Nuntiaturae Vinnensi 

Processus 322. /1710/.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
''Szerk. : Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

BEKE MARGIT
A katolikus egyház szervezótevékenysége Budán a török uralom 
után

Buda várának felszabadítása után a török uralom alatt szét
zilálódott egyházi életet, annak intézményeit igyekezett a ka
tolikus egyház helyreállítani.

A plébániai közösség az a külső szervezeti egység, amely en
nek keretéül szolgált. A vár területére kiterjedő Nagyboldog- 
asszony-plébániára korlátozódhat ismertetésünk a felszabadulás 
után 1773-ig, a szerzetesrendek feloszlatásának kezdetéig. A 
plébánia egyházi közigazgatási szempontból az esztergomi érsek 
joghatósága alá tartozott kezdetben exempt jelleggel, 1777-től 
pedig az egyházmegyék rendezése során területileg is. Szólnunk 
kell az egyházi élet kovászát képező s a várhegyen letelepedő 
szerzetesrendek sajátos tevékenységéről, amelyek építkezések 
révén hozzájárultak a hamuvá vált város újjáéledéséhez és pom
pás barokk-kori arculatának megformálásához, színvonalas magas 
kultúra központjává váló főváros megteremtéséhez.

Buda első egyháza a török idők Nagymecsetje, a Nagyboldog- 
asszony-plébániatemplom, ahol kezdetben a szalvatoriánus fe
rencesek adminisztráltak, de 1687. jún. 26-tól Széchenyi György 
esztergomi érsek jezsuitákat rendelt e helyre /1/. A templomot 
helyreállították és ezzel párhuzamosan nagy építkezésekbe kezd
tek. Az érsek bőkezűsége folytán, 1687. márc. 19 /ill. 26/-án 
kelt alapítólevelében biztosította a rend kollégiumának, az 
akadémiának, a szemináriumnak és nemesi kollégiumnak felépíté
sét /2/. A háromemeletes kollégiumot 1688-ban kezdték építeni 
a Nagyboldogasszony-templomtól északra, a volt domonkos Szent 
Miklós-templom és kolostor maradványait is belefoglalva /3/. 
A kollégium rendház céljául szolgált házi kápolnával, könyv
tárral és plébániahivatallal. 1702-ben a templom déli szárnyán 
folytatólagosan munkálkodtak a háromemeletes szeminárium és 
konviktus épületén, amelyet 1722-ben fejeztek be. Az akadémia 
1713-ban nyílt meg a kollégium helyiségeiben, majd 1747-ben a 
Szentháromság tér szemközt fekvő telkén új épületbe költözött, 
ahol tíz tantermen kívül díszterem és színpad is volt.

A plébánia területén más szerzetesrendek is r. -^telepedtek, 
de lelkipásztori ténykedésük alá volt rendelve a plébánosnak,
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a mindenkori jezsuita rektornak. A szálvatoriánus ferencesek 
az Úri utca végén romokban heverő Mária Magdolna-templomot 
foglalták el, amelyet 1688-ban a mariánus ferencesek kaptak meg 
/4/. A templom 1602-ig a keresztényeké volt, később Győzelmi 
mecset néven lett a mohamedánoké /5/. Rendház építésére a feren
cesek 1689-ben kaptak engedélyt és kápolnát állítottak fel 
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása szoborral, amelyet az 1710- 
es pestisjárvány következtében a nyilvánosság számára is meg
nyitottak /6/. A kolostor építését 1741-ben fejezték be. A Má
ria Magdolna-templom falait és szentélyét közben lebontották 
és régi alapokon építették újjá /7/.

A Dísz tér és Szent György tér közötti Szent Oános-templom, 
amelyet Basa dzsámiként használtak a törökök, a felszabadító 
harcokban rombadőlt. Ez a sors jutott osztályrészül a basa ál
tal használt palotának, a volt ferences kolostornak is. Először 
a jezsuiták kapták meg az épületmaradványokat 1687-ig, majd 
1693-ban a sarus karmelita atyák vették birtokukba. Széchenyi 
érsek alapítványából megkezdték saját templomuk és kolostorouk 
felállítását. A Szent József tiszteletére szentelt templom 
1725-33 között készült el, amelynek déli oldalához csatlakozott 
a kétemeletes rendház /8/.

A XVIII. század folyamán két női szerzetesrend kapott enge
délyt Budán a letelepedésre. A klarisszák a pozsonyi apátnő 
kezdeményezésére jöhettek Budára 1714-ben, a ferencesek köze
lében az Országház utcában /9/. Első apátnőjük Csáky Franciska, 
a későbbi esztergomi érsek testvére volt, aki jelentős alapít
ványt hozott magával a rendbe /10/. Templom- és kolostorépíté
sük hosszan elhúzódott. Bár a kétemeletes kolostor felépült, de 
teljesen a rend feloszlatásáig sem fejeződött be /11/. A díszes 
templom építését 1719-ben kezdték el a régi ideiglenes kápolna 
helyett. Ök újították fel a Nyulak-szigetén lévő Szent Margit- 
kápolnát /12/. Hogy mennyiben azonos ez a mai Szent Mihály 
templommal, további kutatásokat igényel.

Az 1715-70 között újjáépített királyi palotában Mária Teré
zia 1770-ben az angolkisasszonyokat telepi tette le /13/. Ezek 
1777-es váci átköltözésükig a királyi palota második emeletén 
laktak. A palota építése során Franz Anton Hillebrandt idejében 
1766-ban készült el a régi bazilika romjain a Szent Zsigmond- 
kápolna /14/. A középkori Szent Zsigmond-prépostságot Putanich 
Gábor esztergomi kanonok újította fel, amelyet a cseh eredetű 
vörös csillagos-keresztes lovagok tagjai kaptak meg /15/.

Az eddigiek során figyelemmel kísérhettük az egyház azon 
fáradozásait, amelyeket lelkipásztori és nevelői munkájához 
szükséges intézmények létrehozásán fejtett ki, ezután a kor 
szellemi arculatának néhány vonását rajzolhatjuk meg.

Az egyház a különböző etnikumú, társadalmi osztályú és anya
nyelvű hívek összefogására törekedett. Ebben segítségére volt 
az egyház hivatalos nyelve, a latin. A latin nyelvű szertartá
sok egyaránt szóltak mindenkihez, de gondoskodtak arról, hogy 
a tanítás kinek-kinek saját anyanyelvén hangozzék el. Minden 
vasár- és ünnepnapon német és magyar beszédet tartottak, kör- 
menetek alkalmával szlovák és szerb nyelven is /16/. A szónokok 
többnyire a szerzetesrendekből kerültek ki, gyóntattak és így
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kapcsolódtak a plébániai közösség lelkipásztori munkájába. A 
hívek ugyanakkor az egyház ügyét sajátjuknak tekintették: cé
hek, társulatok, egyének oltárokat, szobrokat állítottak fel 
saját költségükön, igyekeztek felszereléssel ellátni őket, ami 
állandó törődést jelentett. A barokk korra jellemző nem csupán 
templom, hanem az egész vár színtere volt a szakrális cselekmé
nyeknek, a "theatrum sacrum"-nak, ahol igyekeztek színpompás, 
látványos módon megmutatni hitüket /17/. Különösen fényesek vol
tak a szeptember 2-án, Buda felszabadításának emlékére tartott 
körmenetek, amelyre előzetesen nyomtatott meghívókat küldtek 
a szerzetesrendekhez, a testvérvároshoz és minden környező plé
bániához /18/. Fáklyákkal, kürtök és dobok zengése közben, sa
ját zászlójuk alatt vonultak fel a különböző testületek a csá-. 
szári bástyához, majd visszatérve a Nagyboldogasszony-tempiomba, 
Te Deumot énekeltek. Ugyanakkor a hétköznapi dolgok szakrális 
jelleget nyertek azzal, hogy bebocsátást kaptak a kultusz he
lyére és onnan megáldva kerülnek vissza. így jönnek szokásba a 
különböző szentelmények: arany, tömjén, mirha- és vízszentelés, 
gyertyák megáldása, alma és só megáldása, barkaszenteiés, hús 
és bor megáldása és másoké /19/.

Szintén a barokk lélekre jellemző, hogy nem elégszik meg 
a hivatalosan előírt formákkal, hanem különböző társulatokban 
véli megtalálni a neki legjobban megfelelő tevékenységet. Az 
ifjúságnak ilyen a Boldogasszony bemutatása /20/, felnőtt elő
kelőknek a Szentháromság-kongregáció, amely szegény magyar, e- 
setleg szlovák tanulók segélyezését is célul tűzte ki /21/. 
Bárki tagja lehetett a "Haldokló űézus" és a "Fájdalmas Anya" 
kongregációnak, amely betegek és haldoklók látogatására, szentsé
gekkel való ellátására alakult meg /22/.

A plébánia területén az iskoláztatás a többször említett 
Széchényi György érsek alapítványa nyomán indult meg a kiválóan 
képzett jezsuiták vezetésével. 1687-ben Budán gimnáziumot szer
veztek, 1692-ben német és latin iskolát nyitottak meg, majd 
1698-ban hatosztályúvá fejlesztik a gimnáziumot /23/. Az aka
démiát 1713-ban nyitották meg és két év múlva a telológiai tan- 
folyámot is. Ekkor a teológiának 13, majd 17, a filozófiának 
100 hallgatója volt. A gimnázium 226 tanulójából 22 főnemes, 
49 nemes, a többi polgár és népi származású volt /24/. A neme
si konviktus a világi értelemiségieknek nyújtott otthont, 
a szeminárium a török kézen lévő, és más paphiányban szenvedő 
egyházmegyék lelkipásztori feladatainak ellátására készülő kle
rikusok felkészülési helye volt. A két konviktust 1720-ban kü
lönítették el.

Az angolkisassszonyok leánynevelő intézetet tartottak’ fenn 
a várban. Az 1770. jan. 10-i diploma négy nemesi és négy pol
gári származású leány számára biztosított alapítványi helyet 
/25/. Belső iskolájuk mellett külsőt is tartottak fenn, sze
gény gyermekek számára ingyenes oktatással /26/. Népszerűsé
gükre jellemző, hogy az első évben 300 növendék jelentkezett 
iskolájukba. A nőnevelés az akkori idők elvárásának megfele
lően történt; francia, német nyelv, írás, olvasás, kézimunka, 
tánc, zene, rajz elsajátítására helyezték a hangsúlyt.

A klarisszák szigorú szemlélődő életet éltek, gazdag csalá
dok sarjaiként hozománnyal rendelkeztek. Csupán egyetlen helyen
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olvasható, hogy Buda városának tanácsa 1718-ban úgy járult hoz
zá telekvásárlásukhoz, hogy kötelezték őket leányiskola fenntar
tására /27/. Ha ez megvalósult, inkább házi keretek között 
történhetett a nevelés. Feloszlatásuk előtt hivatkoztak rá, 
hogy sok jót tettek a vallásért, művelődésért, honvédelemért és 
a szegényekért /28/.

Az elmondottak alapján az egyház szervezőtevékenységének 
csupán bizonyos szempontjaira fordíthattuk figyelmünket, mégis 
bizakodva, hogy az egyház törekvése mind anyagi, mind szellemi 
síkon lemérhető.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KRAJCÁRNÉ îflERNA LUBICA

H a g y a té k i  l e l t á r  é s  á r v e r é s i  je g y z ő k ö n y v  1 8 2 6 - b ó l

Szabó Imre /1747-1826/ kanonok és címzetes apát hagyatéki 
leltára és az árverési jegyzőkönyv együttese alkotja a dolgo
zat tárgyát. Olyan társadalmi réteget képvisel, amelynek élet
módjáról, műveltségéről általánosak és esetlegesek az ismerete
ink. Munkám,ha hiányosan is, de a vizsgálatok egyik lehetséges 
módszerét, megközelítését kívánja adni. A gazdasági helyzet, a 
társadalmi meghatározottság és műveltség távoli síkjait igyek
szik egymásra vetíteni.

Szabó Imre 1747. március 4-én született Csepregen Szabó Mi
hály és Hegedűs Anna szülőktől. Teológiai tanulmányait Nagy
szombatban kezdte és Rómában mint a Collegium Germanico-Hunga- 
ricum növendéke végezte 1768. november 1. és 1771. április 3. 
között. Rómában avatták a telológia doktorává még ebben az év
ben. Felszentelésére is itt került sor. Hazatérése után Győrben 
a püspöki szentszék esküdt jegyzője lett, majd 5 év 1 havi szol
gálat után elnyerte a nyuli plébániát. 1778-ban Szily püspök 
óhaja szerint Batthány József hercegprímás prezentája alapján 
felcserélte plébániáját a körmendivel. Itt kapcsolatba került 
Sigray Jakab gróffal és általa belekeveredett a Martinovics- 
féle összeesküvésbe. A letartóztatások során elfogták, s vas- 
raverve Budára hurcolták, mint a halálraítélt Sigray benső ba
rátját, ugyanis a gróf nyilatkozatában a Reformátorok Társa
ságához csatlakozók közé sorolta Szabót. A lelkész határozot
tan állította, hogy teljesen ártatlan, sőt a gróf politikai 
elveit rosszalta és azok terjesztésétől óvta. Kivánatára szem
besítették a gróffal, ki a plébános által előadottakat elis
merte és korábbi állítását visszavonta. A foglyok közül többen 
visszanyerték szabadságukat. Az első Szabó Imre körmendi plé
bános volt. Zseniális, de meggondolatlan embernek tartották. 
Hamar elvesztette hát Szily püspök jóindulatát. Sikerült magát 
ugyan tisztáznia, de a körmendi plébániára már nem térhetett 
vissza. Az uralkodó jóindulattal szombathelyi kanonokká nevez
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te ki 1795. január 4-én, holott Szily már 1782-ben kanóniára a- 
jánlotta Szabót. Szombathelyen 1826. szeptember 5-én mint olva
sókanonok és címzetes almádi apát hunyt el /1/.

Az itt töltött három évtized alaposabb megismerésére ad le
hetőséget a felhasznált forrásanyag. Egyértelműen ez az időszak 
tekinthető a legtermékenyebbnek életében. Szabó 1816-ban u- 
gyanis 600 forint összegű alapítványt tett, hogy a Szt. Flórián 
litániája a székesegyházban zenével tartassák. 1823-ban a szom
bathelyi Polgári Gyámolda mellé saját költéségén kápolnát épít
tetett, melynek fenntartására és tataroztatására szintén 600 
forintot tett alapítványul. Végrendeletileg a szombathelyi és 
körmendi plébániának misealapítványul s a szombathelyi szegé
nyeknek alapítványul 200-200 forintot, a Polgári Gyámoldának és 
az 1824-ben alakult Emberszerető Egyesület által építendő kór
háznak egyenként 13.163 forintot hagyott /2/.

Hogy honnan is volt ezekre az alapítványokra tőkéje? E kér
dés megválaszolása motivált a pénzügyeinek és vagyoni helyzeté
nek áttekintésére. Mint látható, nemcsak a hívők lelki üdvös
ségével törődött, hanem ezt némi anyagiakkal is igyekezett a- 
látámasztani.

A hagyományos életmódmeghatározó tényezők mellett a felhasz
nált forrásanyagból a dolgozat három kérdéskör kiragadásával 
a következő elemzésekre tesz kísérletet: az adóslevelek feldol
gozása, a könyvjegyzékben felvettek, végül az árverési jegyző
könyv sajátosságai és ezek összehasonlítása a hagyatéki leltár
ral .

A gazdasági potenciál meghatározása esetében az ingatlantu
lajdon adja az alapot. A telek és építményei itt nem szerepel
nek, viszont felszerelésük részletes feljegyzése az életmód- 
kutató számára szép adatokat tartalmaz. A dolgozat nem foglal
kozik ezzel részletesen, említésképpen csak ennyit, hogy az 
apátúr háztartásának felszerelése, berendezési tárgyai, ezek
nek pontos felsorolása arra enged következtetni, hogy megle
hetősen gazdag, úgymond teljes háztartásban élt, amely vél
hetően a kényelem mellett nagyobb társaság és vendégek ellátá
sára is szolgált. A ruha, a bútor, az ágynemű és egyéb fontos 
használati tárgyak mellett feltűnően sok a szerszám, a munka
eszköz a jegyzékben. A konyha, spájz, szoba "mobiliák" után a 
pince következett különböző fajta borokkal. Saját szőllőhegy- 
gyel rendelkezett a Szombathelyhez közeli oladi dombon és 
tartott két tehenet is.

Izgalmasabb tételek azok, amelyek elfoglaltságára, érdeklő
désére utalnak. Ezek közé tartoztak a játékok. Feltehetően 
tudott sakkozni, mert volt sakk-készlete, ezenkívül még kugliző 
játék, tiktrac játék és "különféle játékok skatulában" szerepel 
nek a felsorolásban. A skatulák rejtegettek ásványokat is, és 
ez üvegcsék tartalmát tekintve a slivovica, likőr és "schampani 
er" sem hiányzott. Kedvelte az órákat is -- volt napórája, a- 
rany zsebórája és két stok órája üveg borító alatt-. A fegyve
rek sem voltak tőle idegenek, ugyanis 2 hosszú, 1 rövid flin
ta és 2 db pisztoly is birtokában volt. Az összes többi tétel, 
kezdve a kávéfőző masinától /2 db/, gazdagon felszerelt háztar
tásra utal. Ennek szakszerű működéséről nem csak alkalmazot-
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tai által gondoskodott, hanem könyvtárából nem hiányoztak erre
vonatkozó szakkönyvek sem.

A háztartás értéke az összvagyon csekély hányadát tette ki 
annak ellenére, hogy az ezüst- és aranyneműek sem hiányoztak, 
bár ezek nem közvetlenül a háztartás értékét gyarapították. Ön
állóan is értékes gyertya tartók, tobákos szelencék, gyűrűk, ke
resztek sokasága vette körül.

A vagyon nagyságára az adóslevelekből következtethetünk. 
Szám szerint, a jegyzékben 155 adóslevél van felsorolva, név, 
dátum, összeg és a visszafizetési idő szerint. Ennél ténylege
sen kevesebb az adós személy, mivel többször is vettek fel kü
lönböző nagyságú összegeket. Az első adóslevél 1796-ból van, 
ebben a században még egy 1798-as datálású -- egészen kis ősz- - 
szeggel /vagyoni helyzetének alakulása a szombathelyi plébáni
án/ -- az utolsó bejegyzések 1826. májusából származnak. A leg
többet viszont 1810-1820 -között jegyzik, de egészen 1826-ig, 
Szabó haláláig egyenletes képet mutat a felsorolás.
Az összegek 15 és 2.500 forint között mozognak. A 100-200 fo
rintos tételek a leggyakrabban előfordulók: összesen 29.433 fo
rintot tesznek ki. Érdekes a felvevők névsora, amelyben a cse
lédek, kis, középpolgároktól kezdve a legnagyobb tételeknél 
gróf Festetits László és gróf Batthány József Sándor neve sze
repel. Tekintetes Tibold Mihály úr, aki szintén 2.500 forintot 
vett fel, még Pichler András ügyvéd számára adott ki jelentő
sebb összeget, 2.000 forintot. Ezeknél az összegeknél a váltó- 
forintot is alkalmazza. A jegyzékben egyébként feltüntette a 
nem szombathelyi polgárok hovatartozását -- tehát a környéken 
is ismerték tevékenységét, pl. Ólad, Ják. A kiadott összegeknél 
nem csak a szokásos 6 %-os kamatot alkalmazza, hanem ennél ked
vezőbb visszafizetési lehetőségeket biztosít az 5 %, vagy rit
kán a kamat nélküli bejegyzés.

A Szabó Imre kanonok és apátúr által hagyott "obiigatoria- 
lisoknak" megkülönböztetésül szóló jegyzékben az adósok neve 
mellett 3 rovat szerepel. Bizonyos kétséges, nem remélhető 
összegekről kapunk képet, de már a hagyatékot rendező bizott
ságtól. A felsorolt rovatok alakulása a következő: I. rovat - 
20.460 forint, II. rovat - 6828 forint, III. rovatban - 740 
forint van feltüntetve. Az alapítványok sorsa tehát a kintlévő
ségek reális felmérésétől függött. A névsor ugyan hiányosan, 
de a foglalkozások megnevezését is tartalmazza. Készpénzben és 
váltócédulákban az összeg elenyésző, messze alulmarad a kama
tozó tőke összegének -- 1215 forint váltócédulákban és 314 fo
rint készpénz volt a háznál. Fizető és nem fizető eszközök, 
pénznemek vannak felsorolva tételesen, ezüst, tizesek, 5 krajcár, 
garasok, kétforintos, Luidor, stb. Az értéktárgyai is csak kis 
hányadát adják a vagyonnak.

Szabó Imre anyagiakon kívül rendelkezett még jelentős szel
lemi tőkével is, ezt pedig a hagyatéki leltár könyvjegyzéke bi
zonyítja. Több mint 300 kötetes könyvállománya, a Politische 
Journal 71 darabja és különböző mappák, atlaszok, képek teszik 
teljessé ezt a gyűjteményt. Beazonosítani tulajdonilag a könyv
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állományi;, még az árverésen megmaradtakat sem sikerüli a Szom
bathelyi Székesegyház Könyvtárában, így csak a szemináriumban 
akkor meglévő azonos könyveket tudtam szemügyre venni. Szabó 
képanyaga az elárverezett könyvek sorsára jutott. A könyvanyag 
nyelvi összetételét vizsgálva, a fele latin, egyharmada német, 
a többi magyar, francia, olasz nyelvű. Érdeklődésének tartalmi 
megoszlása: a vallási jellegű könyvek mellett (imakönyvek, el
mélkedések, prédikációk) latin és német nyelven, jelentős szám
ban találhatók jogi munkák -- a Corpus Duris és Tripartitum 
mellett a korabeli jogalkotók munkái is megtalálhatók a könyv
tárban /Huszti, Szlernenits, Markovics, Kelemen/, de itt van 
Napóleon Kereskedelmi Törvénykönyve, Tervezet a rendőri tör
vénykönyvről és a Törvénykönyv a polgári perrendtartásról is 
/Code Civil/ és A világ alkotmányának vizsgálása, magyar nyel
ven.

Irodalmi és történelmi érdeklődése meghatározó a klassziku
soktól: Cicero, Livius, Tacitus, egészen Napóleonig. Különösen 
érdeklődött a francia és a korabeli európai politika irányítója 
iránt, ugyanis több Napóleonnal kapcsolatos könyv volt birto
kában a már említetteken kívül. Bonaparte 1. konzul élete és 
tettei, Napoleon Testament, stb. németül, tehát fordításban ju
tottak el hozzá. Montesquieu: Törvények szelleme c. munkáját 
viszont franciául olvasta. A franciát még néhány grammatikai és 
történelmi vonatkozású könyv képviseli pl.: Historie de Revolu
tions de Hongrie, Rákóczi Ferenc- és Bethlen Miklósról.Olasz 
nyelvű könyvei hasonló jellegűek (nyelvkönyvek, vagy csak úgy 
vannak említve, hogy egy olasz könyv). Egyébként rendelkezett 
még a kor tudományos ismereteit prezentáló könyvekkel (termé
szettudomány, matematika, geometria, földrajz, útleírás, gazda
ság, filozófia) és "praktikus tanácsadóknak" minősített könyvek
kel is, Schellenfell Aritmetikája mellett ott sorakozott Csondor 
gazdaságbéli utasítása, a Kochbuch mellett a Wiener Hausfrau, a 
Wirtschaftsbuch für Frauzimmer, a bor, a gyümölcs termesztésé
re, a dohány használatára vonatkozó könyvek éppúgy mint Stork 
és Haiszler mellett Döme károly: Egynéhány játék darabjai, va
lamint a Tisztiszótár és Treng Báró.

A könyvállomány értékesebb darabjai közé tartoztak a lexiko
nok, Hübner, Márton lexikon és a Tudomány és művészetek encik
lopédiája németül és a Hoffmann Kunst is. Történelemből kiemel
kedő jelentőségű Pöllitz: Weltgeschichte c. munkája. Könyvei 
alapján elmondható, hogy az egyetemes történelem iránti érdek
lődése elsődleges volt.

Olvasottsága és tájékozottsága fogékonyságáról és alapos mű
veltségről tanúskodik. Nem volt közömbös kora aktuális, tudomá
nyos, művelődési és politikai problémái iránt. A magyar felvi
lágosodás legnagyobb és radikális gondolkodású! képviselőinek 
művei hiányoztak ugyan könyvtárából, mégis feltételezhetjük, 
hogy ez nem jelentette az ismeretek, az érdeklődés hiányát.

Valószínű, hogy a Sigray köréhez tartozó Szabó Imre talál
kozott a felvilágosodás eszméivel, amelyek a későbbiekben meg
határozták gondolkodásmódját, tetteit. Politikai álláspontját, 
világnézeti felfogását behatárolta egyházi szolgálata, papi
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hivatása, iskolázottsága és környezete is. Még ha feltételezzük 
is, hogy könyveinek egy része véletlenszerűen s nem tudatps 
gyűjtés révén került gyűjteményébe, azt bizonyossá teszi, hogy 
fogékony érdeklődés élt benne a külföldi és hazai tudomány és 
a közélet eseményei iránt.

A hagyatéki leltár után az árverési jegyzőkönyben foglaltak
ról. Árverésre bocsátottak mindent, ami Szabó Imre tulajdonát 
képezte. Az árverésen kb. 100 fő vásárolt, feltehetően többen 
voltak jelen, de ebből is csak 20 fő vásárolt több tételben. 
Érdekessége a jegyzéknek, hogy a nevek mellett a fontosabb 
vásárlóknál megemlítik foglalkozásukat is -- ebből következik, 
hogy a kereskedők, iparosok, alkalmazottak, értelmiségiek, te
hát a mezővárosi társadalom közép- és alsó rétege vette meg a 
hagyatékot, mármint a háztartás felszerelését, az oladi szőllő- 
hegyet, a gabonát, bort, teheneket. A könyvek, képek vásárlói 
is közülük kerültek ki, itt viszont már megváltoznak a foglal
kozási arányok. A vásárlók: három professzor, a gyógyszerész 
Mittermayer, Újváry mérnök és Ritter ügyvéd. Hasonló következ
tetés vonható le az aranytárgyak árverési jegyzékénél is 
csak itt Bekk aranyműves vásárol több tételben a zsidó Stadler 
és Grünwald előtt. A legtöbbet Mittermayer gyógyszerész szerez 
meg a hagyatékból.

Sajátossága még a jegyzőkönyvnek, hogy a licitált és fize
tett árak között minden tételben teljes az azonosság, tehát nem 
került sor árfelhajtásra, így a név és foglalkozási arányok 
megoszlása a társadalmi hovatartozás mellett a vásárlók egymás 
iránti lojalitása is kimutatható.

Szabó Imre vagyoni helyzete az adóslevelek és a hagyaték 
elárverezése után számításom szerint közel 40.000 forintot tett 
ki /3/.

Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy a korareformkori 
hitélet jelenségeit alapos vizsgálat tárgyává kell tenni, mi
vel viszonylag nagy összegű tőke volt forgalomban már a bank
élet megjelenése előtt -- látható, olyan társadalmi rétegeknél 
is, amilyet a papok is alkotnak --, komoly hitelakciók lebo
nyolítására vállalkoznak, ezek viszont kis tételekre szóródnak 
szét és nem áramolnak vissza az újratermelési folyamatba. Va
lószínűsíthető ugyanis, hogy nem egyedi eset, hogy egy vidéki 
egyházi személynek vagyona van, és joggal feltételezhető, hogy 
ez az összvagyonnak egy részét képezi az összes kintlévőséggel 
szemben. Erre utalnak az alapítványok és a vagyoni helyzet pre
cíz könyvelésnek beillő figyelemmel kísérése is.

Az eddigiek is bizonyítják, hogy a hagyatéki leltárak nem
csak a kor mindennapjainak alakulásába nyújtanak bepillantást, 
hanem a gazdaságtörténészek számára is szolgáltathatnak hasznos 
adatokat, mivel a vagyon egész keresztmetszetét adják, részle
tesen és tételesen felsorolva annak különböző elemeit, mennyi
ségi és minőségi többlettel szolgálnak a kutatás számára, ár
nyaltabb és finomabb elemzésekre adva lehetőséget.
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Jegyzetek:
/1/ Géfin Gyula: A szombathelyi Egyházmegye története.

/1777-1935/. 1-3. Szombathely 1929-1935.
3. köt. Történelmi névtár: 384-385. 1.
1. köt.: 108.1.

/2/ Vas megyei Levéltár, Szombathely város közgyűlési és ta- 
nácsülési iratai. Faso. 158. No. 154. Szabó 
1826. június 2-án kelt végrendeletében rész
letezi az alapítványokat, adományokat 18 
pontban.

/3/ VML Szombathely város közgyűlési és tanácsülési jegyzőköny
ve: 399/1826-1827. 413/1826-1827. sz.
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GAJÁRY ISTVÁN
Püspök és inasa hagyatéka, Győr, 1821-1824 
(Gazdasági szerepek és terek)

1821-ben, kétévi püspöki tevékenykedés után, Győrött halt 
meg Ernst zu Schwarzenberg herceg. Családja a fehérhegyi csata 
után betelepült főnemesek közé tartozott, s mint ilyen, a 
Habsburg-körök egyik fő támogatói voltak. Egyik -- hazánkban 
kevéssé ismert és feldolgozott -- tagja volt Ernst (1773-1821), 
aki hosszabb salzburgi egyházi szolgálat után került győrszige- 
ti állomására. Ernst zu Schwarzenberg hagyatékára vonatkozó 
iratokat ezideig csak a volt családi levéltárban, Ceskÿ Krum- 
lovban sikerült fellelni. Eszerint a püspök hatalmas adósságo
kat hagyott maga után, amely összeget nem a család mint örökö
sök, hanem a bécsi és a budai kamara egyenlített ki, többéves 
egyezkedést követően.

Néhány hónappal a püspök halála előtt távozott az élők so
rából egy inasa, Martin Feist, akinek családja Salzburgban élt.

A hozzászólásban megkísérlem felvázolni a két hagyaték tár
gyi kulturális részét, ill. a gazdasági érdekköröket, amennyi- 
oen ilyenről -- Feist esetében -- egyáltalán beszélhetünk. Mun
kám módszertani kísérletnek szánom, a hasonló problémák megis
merésére.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

FEISZT GYÖRGY
A községi pecséthasználat elterjedése Vas megyében a XVIII-XIX. 
században

A magyarországi pecséthasználatra vonatkozó törvények nem tu
lajdonítanak jelentőséget a községi pecséteknek, sőt Werbőczi 
felfogása szerint a községek nem is rendelkeztek hiteles pecsét
tel. Az idevágó szakirodalom mégis egyöntetű és markáns véle
ményt fogalmazott meg, és megállapította, hogy a községek nem
csak rendelkeztek pecséttel már a XVI. sz. előtt is, hanem ezek 
hitelesnek is számítottak. Ugyanakkor a pecsétek és tipáriumok 
hiányát a, kutatók azzal magyarázzák, hogy "azok az idők folya
mán, elsősorban a török hódoltság következtében elvesztek, il
letve megsemmisültek" /1/.

A magunk részéről kisebb fokú szkepticizmussal nyugtázzuk e- 
zeket a megállapításokat. Kétségtelen ugyan, hogy vannak közép
kori községi pecsétlenyomatok, sőt, több XVI. sz-i tipárium is 
megtalálható, ezeket azonban jelenlegi ismereteink szerint in
kább tekinthetjük szabályt erősítő kivételnek, minthogy a 
XVIII. sz. előtt az összes községnek 1-2 ^-a használt pecsétet 
/2/. El lehet gondolni, hogy vajon nem anakronizmus-e földesúri 
joghatóság alatti községeknél pecsétet keresni a XVI.sz-ban ami
kor a nemesi megyéket éppen ezidőben törvénnyel kellett kénysze
ríteni -- legtöbbször sikertelenül --, hogy pecsétet csináltas
sanak.

Közismert, hogy a községek feudális kori levéltárai elenyé
sző terjedelműek. Ezt a körülményt is gyakran szoktuk a törté
neti érték iránt érzéketlen elődöknek, töröknek, tatárnak és 
nem utolsó sorban az idő vasfogának tulajdonítani.

Egy közelmúltban a kezünkbe került forrás arra hívta fel a 
figyelmünket, hogy ez a véleményünk nem mindenben megalapozott.
A Vas Megyei Levéltárba bekerült Nárai község iratanyaga, a- 
melyben egy 1717-ből származó iratleltárt sikerült megtalálnunk. 
Ebben a derék jegyző regesztaszerűen felsorolta mind a 16 (!) 
iratot, amely a község ládájában 1543-tól kezdve megtalálható 
volt /3/.

A községi iratanyag ily csekély mennyisége a pecséttani ku
tatót a XVIII. sz. előtt időszakban szinte megoldhatatlan ne
hézségek elé állítja. Többek között ez a körülmény irányítot
ta a kutatók figyelmét, egy, a vizsgálódás- szempontjából tel-

447



jesebbriek tekinthető irategyüttes, a megyei urbariális anyag 
felé. Ebből a forráscsoportból 537 Vas megyei község pecséthasz
nálatára tudtunk direkt információt szerezni.

Az úrbéri szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre adott vá
laszokat 115 település hitelesítette pecsétjével (21,4 %), 50 
falu azt írta, hogy nincs pecsétje (9,3 %), 393 pedig nem hasz
nált pecsétet és külön megjegyzést sem tett (69,3 %). Ha ezek
hez az adatokhoz hozzávesszük az öt urbariálisan össze nem írt 
mezővárost (Körmend, Németújvár, Sárvár, Szentgotthárd, Szombat- 
mély.) és a 36 kurialista községet, akkor a megye összes (658) te
lepülése 88 %-ára vannak adataink.

A pecsétek használatba vételére az 1773-1776 közötti években 
az alábbi változásokat tapasztaltuk /4/.

Hat falu (Kustanóc, Kükecs, Megyehíd, Musznya, Ólad és To- 
korcs) 1773-ban még leírta, hogy nincsen pecsétje /5/, 1776-
ban viszont már saját hiteles pecséjével erősítette meg az úr
béres biztosok igazolását, vagyis ezen évek valamelyikében 
vésette pecsétjét. Jelenleg 41 olyan községet ismerünk /6/, 
amely 1773-ban nem használta pecsétjét, de a következő évek va
lamelyikében már pecsétjével hitelesítette az úrbéres bizto
sok előtt.

Ha egy község nem használt pecsétet, az még nem feltétlen bi
zonyíték arra, hogy nem is volt neki. Az előbb említett közsé
gek között több olyat is találhatunk, amelyről biztosan tudjuk, 
hogy már használt pecsétet azelőtt (pl. Németkeresztes, Rohonc, 
Pornó). De előfordulhatott az is, hogy az úrbéri kérdésekre a- 
dott, döntő többségükben sztereotip feleleteket az uradalmi 
központokban adták a falu elöljárói, ahol községük pecsétje nem 
vol kéznél. Még az is megtörtént, hogy a kérdezőbiztosok olyan 
előre elkészített nyugtákat Írattak alá a község vezetőivel, a- 
melyen nem a valóság szerepelt, ahogy az pl. Alsópaty eseté
ben előfordult /7/.

Következtethetünk-e a tipáriumon látható évszámból a pecsét 
készítésének idejére, használatbavételének évére? Sajnos, meg
felelő mennyiségű és megbízható forrás nélkül egyikre sem. Ve
gyük példának Mogersdorf (Nagyfalva) 1664-es évszámú pecsétjét. 
Az egyik legszebb XVII. sz-i pecsétünk lenne, ha nem tudnánk, 
hogy a XIX. sz-ban vették használatba. Az 1664-es évszámot 
a falut híressé tevő, bár a köztudatban jobbára csak szentgott
hárdi diadalként emlegetett csata emlékére vésette pecsétjébe 
a község. Hasonló eredményre jutunk ha Szálénak (Stadschlaining) 
1368-as évszámú pecsétjét vizsgáljuk meg. A véset aligha lehet
XIX. sz.-inál régebbi, de Mogersdorffal ellentétben az évszám 
jelentését nem ismerjük. Feltehetőleg a Kanizsaiak birtoklá
sával lehet kapcsolatos, mert privilégiumról ebből az időből 
nincsen tudomásunk.

Vas megye évszámos községi pecsétéi közül a legrégibb Német- 
keresztes tipáriuma, a rávésett évszám 1590 /8/.

A XVII. sz-iak közül három mezővárosi. Körmendé a legkorábbi 
(1616), de lehet hogy ez esetleg XVI. sz-i /9/. Szentgotthárdé 
1624-ből, Sárváré 1647-ből származik. E század legrégibb köz
ségi pecsétje Monyorókeréké (Eberau). 1622-ből való. Oberbil- 
dein pecsétje 1694-es, Pornóé 1695-ös évszámot visel /10/.

A XVIII. sz-ot 11 pecsét képviseli. Négyen találunk évszá
mot a század első, héten a második feléből. Egyházaskesző 1727,

448



Megyehíd 1726, Tarosa (Tatzmansdorf) 1739, Horvátlövő 1750-es 
évszámmal jelölte tipáriumát, Jánosháza 1736-ot, Nagyunyom 
1761-et, Dénesfa 1769-et, Vép 1775-öt, Winten (Tótfalu) 1792-t, 
Domokosfa 1795-öt, Baltavár 1796-ot vésetett a pecsétjére. 
Az évszámos pecsétek megszaporodása a XIX. sz.-ban következett 
be. 42 ilyen pecsétet ismerünk Vas megyéből, 1804-1860 közötti 
évszámokkal /11/.

Vas megyében nem sikerült felfedezni azt a törekvést, hogy 
a községek pecsétnyomóikon valami saját falura jellemzőt akar
tak volna megjeleníteni. Oe olyasmit sem, amiből arra következ
tethetnénk, hogy a pecsétet véső személy helyi ember, a falusi 
vagy netán analfabéta cigánykovács lett volna. Ez alól esetleg 
(Csehi-) Mindszent pecsétjének kusza betűvetése lehet az egye
düli kivétel. Még az un. "beszélő címer"-re jellemző képi meg
jelenítés is ritka és ez is a német nyelvűeknél fordul elő, 
pl. Königsdorf (Királyfalva) koronás alakja, Kirchfidisch (Egy- 
házasfüzes) temploma vagy Hochart (Dombhát) magas dómja. Bal
tavár, vagy Hegyfalu, melyeknek neve kívánná a képi megjelení
tést, egyetlen pecsétjükben sem mutattak hajlandóságot ennek 
kifejezésére, hanem megmaradtak a búzakéve és a szőlőtő motí
vumnál .

A pecsétek vésése döntő többségükben jő esztétikai érzékkel 
alakított finom művű munka. Bizonyítja, hogy a községek ilyen 
munkára profi mesterek szaktudását vették igénybe.

Vas megye pecsétje címerképének (bástyaormon álló, csőrében 
vasdarabot tartó strucc) van egy érdekes kisugárzása a közsé
gi pecsétnyomókra. Főleg a XIX. sz.-ban használatba vett pe
cséteknél feltűnően sok esetben találkozunk a bástya címerkép 
előfordulásával. Csákány, Alsó- és Felsőberkifalu, Kotormány, 
Kisfalud, Talapatka, Prosznyákfa, Katafa, Szombatfa, Geregye, 
Külsőrákos, Döbörhegy és Halastó községek pecsétjein jelenik 
meg a bástya ábrázolás. Alsóberkifalu, Geregye és Szombatfa 
esetében pedig megtaláljuk a strucc elnagyolt képét is. A fel
sorolt községek a megye déli részén, az Őrségben, illetőleg 
Körmend környékén találhatók. Gyanúnk szerint nemcsak a vésetek 
kimutatható halsonlósága, hanem sokkal inkább a kompozíció 
bizonyítja azonos pecsétmetsző tevékenységét. Feltevésünket 
csak megerősíti, hogy Felsőberkifalunak fennmaradt a XVIII. 
sz-ban használt jó állapotú tipáriuma, így ennek kicserélését 
inkább a divat, mint a szükség szorgalmazhatta az elöljáróknál. 
Bár erre közvetlen bizonyítékunk nincsen, a pecsétkészítőt 
Fischer Móric személyében véljük felfedezni /12/.

Jegyzetek
/1/ Bezerédy Győző: Baranya megye községeinek feudális kori 

pecsétéi. Baranyai Helytörténetírás, Pécs, 1972. 147-148.p 
Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pe
csétjei, 1381-1876. Pest megyei Levéltári Füzetek 4. Bp. 
1982. 21.p.
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/2/ Horváth im-ben a felsorolt több mint kétszáz községi, vá
rosi pecsét közül 7 db-ról bizonyítható, hogy a XVI. sz- 
ban vették használatba és ezek közül is csak Kerepes te
kinthető községnek. Ugyanez a kép rajzolódik ki Borsod- 
Abaújban is ahol a 185 községi pecsétnyomó közül csak egy 
a XVI. sz-i. Feudális kori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei levéltárban. Borsodi Levéltári Füzetek 3. 
Miskolc, 1971.

/3/ Vas Megyei Levéltár (VamL) Nárai község községbírói iratok
1. dob.

/4/ VamL Úrbéri iratok. Többféle úrbéri tárgyak 2-7. cs.
/5/ VamL többféle úrbéri tárgyak F. 5. No. 2. F. 5. No. 4.
/6/ Alsóbeled, Bozsok, Búcsú, Csajta, Csekefa, Csém, Döbör, 

Duka, Egyházasfüzes, Felsőbeled, Felsőstrázsa, Grics, (Vas) 
Hosszúfalu, Karácsfa, Kertes, Léka, Ludad, Matyasóc, (Rá-- 
ba-)Molnári, Nagykölked, Nagyunyom, Németciklény, Német- 
gencs, Néemthásos, Németkeresztes, Németsitz, Nyőgér, 
(Űri-) Szentmárton, Pecöl, Perenye, Pinkamindszent, Pornó, 
Rábasömjén, Rohonc, Sótony, Szanat, Szentmiklós, Tauka, 
(Pinka-) Tótfalu, Velem.

/7/ VamL Többféle úrbéri tárgyak F.4.No.16.
/8/ VamL Pecsétnyomó-gyűjtemény No. 266.
/9/ Bándi Zsuzsanna: Körmend a középkorban. Körmendi Füzetek, 

Körmend, 1987. 55.p.
/10/ Ha az analógiákat vesszük figyelembe, megállapíthatjuk, 

hogy a községi pecsétek használatbavétele a XVII. sz. vé
gére tehető. Horváth im.-ben 27 db XVII. sz-ban már hasz
nált pecsétről tudósít. Ezek közül mindössze három (Bör
zsöny, Kemence, Pánd), amelyet a század elején már használ
tak. A fennmaradó 24-ből 20-at a század utolsó két évtize
dében vésették. Ugyanezt a tendenciát tapasztalhatjuk Bor
sod és Sopron megye esetében is. Borsodra Id. a 2. jegyzet. 
Sopronra: Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron me
gyében Bp. 1976. 211-283.p.

/11/ Izsákfa 1804, Kőszegdoroszló 1813, Pusztaszentmihály 1814, 
Grosz Mörbisch 1815, Krottendorf 1820, Glashütten, Batt. 
hyány, Hegyháthodász és Nagymizdó 1822, Holzschlag, Neus
tift és Oberkohlstetten 1823, Gaas, Güttenbach és Léka 
1824, Budendorf, Pecöl és Pórporpác 1825, Pácsony 1826, 
Boba 1827, Langeck 1828, Pápóc 1829, Deutsch Gerisdorf 
1831, Nemesdorotfa 1832, Kerca 1834, Muraszombat 1836, 
Nagytilaj 1843, Deutsch Schützen 1845, Nyögér 1848, Ma- 
gyarósd 1850, Kondorfa és Nagykölked 1851, Unterbildein 
1852, Magyargencs 1854, Egervölgy 1855, Eberau és Újperint 
1856, Halogy 1857, Ság, Csipkerek és Hosszúpereszteg 1858, 
Miske 1860.

/12/ Körmendi izr, halotti anyakönyv, 1881. szept. 21. Fischer 
Móric pecsétmetsző 51. év született: Bazin.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

HALÁSZ IMRE
Adatok a Zala vármegyei mezővárosok írásbeliségéhez a XIX. 
század közepén
I.

A regionális kutatásokban egyre nagyobb szerepet kapnak a 
mezővárosok, belső fejlettségük, igazgatásuk, gazdálkdásuk. Az 
igazgatási tevékenység egyik jellemzője /mondhatni, fokmérője/ 
a közhivatali írásbeliség. Tükrözi a hivatalszervezet fejlett
ségi fokát és több szempontból a műveltségi szintet is, ami nem
csak az egyéni művelődés, ill. a műveltségi szint miatt lehet 
jelentős, hanem jellemezheti az adott kor műveltségi igényét is. 
/Pl. a mezőváros kiadványain hány aláírás és hány kereszt sze
repel; milyen a mezőváros tanácsának a műveltségi szint eme
lésével -- iskolaügy, színházügy stb. -- kapcsolatos intézkedé
se/ .

Ezzel összefüggésben fontos szempont lehet, hogy az írnitu- 
dás mennyire lehetett meghatározó az egyes tisztségekre jelölés
nél, illetve ez mennyiben lehetett egy mezővárosi "hivatalnok- 
karier" segítője.

A XIX. század közepén Zala vármegyében az alábbi 32 mezővá
rost tartották nyilván: /1/

járás mezőváros népességszám Fényes Elek
szerint

tapolcai Gyulakeszi 883
Köveskál 1002
Szigliget 585
Sümeg 3198
Tapolca 3031
Tihany 587

zalaszántói Keszthely 7844
Kiskomárom 2250
/Zala-/Szentgrót 1798
Tűrje 1431

kapornaki /Zala-/Apáti 696
/Nagy-/Kanizsa 7324
/Kiskanizsával/
/Nagy-/Kapornak 926
Zalabér 946
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járás mezőváros népességszám Fényes Elek 
szerint

zalaegerszegi /Zala-/Egerszeg 
Nova

3454
677
684
527
795
886
633
583
209
883

1475
1971
1001
2166
2311
671
259

lövői Belatinc 
Csesztreg 
Oobronak 
/Alsó-/Lendva 
Lenti
/Zala-/lövő
Szécsisziget
Turnischa
Csáktornya
Kottori
Nedelic
Légrád
Perlak
/Mura-/Szerdahely
Stridó

muraközi

II.
A mezőváros helyzetét földesurával kötött kontraktusa hatá

rozta meg. Ennek megfelelően alakult ki a hivatali tevékenység 
során keletkezett két fő iratcsoport: /2/
a/ gazdasági-pénzügyi iratok
- határleírás
- adás-vételi szerződések
- kontraktusok
- kilenced- és tizedügyek iratai
- urbariális ügyek iratai
- pénzügyekkel kapcsolatos perek iratai
- károkkal kapcsolatos iratok, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek
- vámügyek, piaci helypénz iratai
- téglaégetési engedély
- számadások, árszabások
- városi leltárak, felmérések
- katonatartással kapcsolatos ügyek iratai
- uradalmi tiszttartó ellen tett panasz iratai
b/ igazgatási, jogszolgáltatási iratok:
- közgyűlési jegyzőkönyvek
- ingatlanok adás-vételi jegyzőkönyve
- panaszok jegyzőkönyve
- váltóóvások jegyzőkönyve
- királyi rendeletek
- egészségügyi, állategészségügyi rendelkezések
- városi szabályrendeletek
- "úriszéki határozatok a városban élő nemesek jogait illetően"
- tűzvédelmi rendelkezések
- útlevélkérelmek

452



- a város utcáinak rendezésére vonatkozó iratok
- tisztújítási iratok
- záloglevelek
- öröklevelek
- árvaügyek iratai
- cserelevelek
- perek iratai

Ami a városi ügyvitel legfontosabb iratait illeti, a gazda
sági és gazdálkodási; valamint a mezőváros jogát, kiváltságait 
illetően mindenekelőtt a kontraktusokat és a tulajdoni vagy 
jogvitákat és a pénzügyi elszámolásokat őrizték meg. így Zala
egerszegen a város határában fekvő rétek tulajdonjogára vonat
kozó iratok, aztán a kocsmáltatási joggal kapcsolatos iratok, 
a városi vámossal kötött kontraktus, a város piacán való hely- 
pénzszedés ügy, a téglaégetési engedély és téglaégetés miatt 
szerződés az uradalommal, valamint a tiszttartó elleni panaszok 
szerepelnek a gazdasági iratok közt, de ugyanitt helyezték el 
a város felmérése után készült határkimutatást is /3/.

A város gazdálkodását illetően kevés bejegyzést találunk a 
jegyzőkönyvekben. A század harmincas éveinek közepéig általá
ban csak annyit jegyeztek be, hogy a bíró, vagy más számadással 
megbízott személy beszámolt a 60 tagú képviselőtesület jelenlévő 
tagjai előtt, akik ezt rendben találták. Megmaradtak viszont 
/kevés hiánnyal/ külön kezelve az évenkénti számadások. A szó
ban történt beszámolás előtt egy minden bevételt-kiadást tartal
mazó kimutatást készítettek, s ehhez csatolták valamennyi "Que- 
tantiát". Zalaegerszegen például az 1805-ös évről 18 oldalas 
összesített kimutatás készült, melyhez vaskos köteget: több 
száz nyugtát és évközben készült kimutatást csatoltak. Ha az u- 
radalmi tiszttartó előtt történt beszámolót elfogadták, vala
mennyien, akik érintettek voltak a város vezetésében vagy gaz
dálkodásának bonyolításában, a kimutatást aláírták.

Az 1805-ös elszámoláson 21 aláíró szerepel, ebből 15 "manu 
propria" jelöléssel, ami nemcsak azt jelenti, hogy a városi 
képviselőtestületben a mezőváros műveltebb rétege található, 
hanem azt is, hogy a gazdasági ügyekkel, adóügyekkel foglalko
zóknak szinte kötelező volt már a XIX. század elején az írni 
tudás, illetve ezekre a tisztségekre döntő többségükben írástu
dókat választottak. /Az írástudatlanok az esküdtek és a kisbí- 
rók közül kerültek ki/ /4/.

A gazdasági ügyekkel foglalkozó iratcsoport másik részét a 
különböző panaszoslevelek, folyamodványok, határmeghatározások 
és egyéb szerződések, tehát a nem mindennapi pénzkezeléssel 
összefüggő iratok képezik. Olyanok is találhatók ebben a cso
portban, melyek a városhoz tartozó s szélső fekvése miatt so
kat vitatott rét tulajdonjogát bizonyítják, az uradalmi tiszt
tartó elleni, a püspökhöz intézett feljelentések, hídvámügyek- 
re vonatkozó akták, a városi vámos kontraktusa, birtokok közötti 
határok pontos lefektetése, a városi piac helypénzszedésének ü- 
gye, téglaégetési engedélyek, canonica visitatio /5/.

Zalaegerszeg mezővárosának tanácsa a XIX. század elején 
külön panaszjegyzőkönyvet vezetett. Néhány adat /a teljesség
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igénye nélkül/, hogy évente tisztújítástól tisztújításig /no
vembertől novemberig/, mennyit "panaszkodtak" a város tanácsa 
előtt: /6/

év oldalszám
1806-1807 134
1811-1812 49
1814-1815 87
1817 32
1817-1818 39
1824-1825 53
1827 78
1827-1828 57
1845-1846 302

1845-1846-ban a 302 oldalon 540 panaszügyet jegyeztek be a 
jegyzőkönyvbe.
III.

A városi jegyzői hivatal a XVIII. század végén állandósul. S 
míg a város tanácsának minden tagja mindennapi munkája mellett 
látta el feladatát, a nótárius a XIX. század elején már "városi 
hivatalnok" volt, kizárólagos foglalkozása a város adminisztrá
ciójának elvégzése lett. S miután a jegyző idejének nagy részét 
a városi tanács helyiségeiben töltötte, a jegyzői hivatal kiala
kulása, állandósulása a modern hivatalszervezet első lépcsőfoka 
a helyhez kötött, állandóan működő közhivatal. Zala vármegyében 
a megyei hivatal állandó működését a XVIII. század közepétől, a 
mezővárosokét a XVIII. század végétől lehet számítani.

A jegyző városigazgatásban betöltött szerepét hangsúlyozza 
Zalaegerszegen egy 1840-ben készült városi szabályrendelet is: 
"Jegyzőnek kinek a többi Elöljárókhoz képest szolgálatja terhe
sebb, 's mivel a' hivatalos írások is folyvást szaporodnak, a 
tűzi fán 's gyertya mennyiségen túli /fizetését/ 120 pengő f-ra 
véljük emelendőnek..." /7/.

A "hivatalnokká válás" következő lépcsőfoka egy, a század 
ötvenes éveinek közepéről származó forrás: a jegyző mellett kü
lön írnokot foglalkoztat a város, talán ez az első nyom az ügy
intézői és a szorosabban vett adminisztrációs feladatok szétvá
lásának Zalaegerszegen, ami a megnövekedett írásbeli ügyinté
zéssel is magyarázható, de azzal is, hogy a Bach-korszakban in
dul meg az alsófokú igazgatási szervek fejlődése a polgári hi
vatalszervezet felé.

Tehát a város jegyzője, később írnoka is, mint a város alkal
mazottjai, már kizárlólag fizetésből élnek, munkaidejüket a vá
rosházán töltik, mint állandóan hivatalban tartózkodó ügyinté
zők .

A XVIII. században esetleges, korlátozott mértékű (inkább 
gazdasági és jogszolgáltatási jellegű) írásbeliség mellett a 
XIX. század első felében egyre tökéletesedik a mezővárosi hiva
talszervezet és adminisztráció, bár az írásbeli ügyintézés még 
nem szabályozott, jobbára a nótárius tehetségétől, adminisztrá-
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ciős érzékétől függ. Bizonyos módosítások megfigyelhetők ugyan, 
de a mezőváros a szerinte jól bevált adminisztrációs hagyományo
kat követte. A XIX. század első felében több irányúvá válik az 
adminisztráció, de a szóbeli ügyintézés még mindig jelentős. 
Lényeges fejlődés, hogy egyidőben különül el; a gazdasági és i- 
gazgatási jellegű adminisztráció, melynek korszerű formája majd 
évtizedekkel később a rendezett tanácsú város szigorúan szabá
lyozott ügyvitelénél fog jelentkezni.
IV.

A Bach-korszak polgári hivatalszervezetének kiépülésével az 
árva- és gondnoksági ügyek elkerülnek a mezőváros hatásköréből..
A Helytartótanács 1851. augusztus 24-i rendelete előírta, hogy 
járásonként legalább egy bizottságot létre kell hozni az árva- 
és gondnoksági ügyek rendezésére /8/.

A közigazgatás és igazságszolgáltatás szétválásával a csere
levelek, egyezségi és záloglevelek, a végrendeletek, az osztály
levelek és a peres ügyek a járásbíróságokhoz kerültek. Ezáltal 
csökkent a mezőváros ügyköre, szűkült írásbelisége, ez azonban 
előrelépés a polgári közigazgatás felé /9/.

A mezővárosi ügyvitel mindennapjaiban -- az említett irat- 
csoportok elmaradása mellett -- megjelennek a népszámlálások, a 
katasztrális felmérések, a városi költségvetések, a földesurral 
folytatott, mezővárost érintő /legelőelkülönítési, úrbéri/ pe
rek, a csendőrség elhelyezésével kapcsolatos rendelkezések, a 
szabadságharc leverését követő időszak rendeletéi, valamint bi
zonyos "városrendezési" tevékenységgel összefüggő iratok: víz- 
rendezési, csatornázási, közvilágítási ügyek iratai /10/.

A megyei igazgatási szervezethez viszonyítva azonban szak
szerűtlenebb az ügyintézés. A megyefőnöki hivatallal szemben, 
ahol az ügyintézés mechanizmusa minden tekintetben megfelel a 
polgári kor igényeinek /palliumba tett akta, iratok csatolása, 
szerelése, segédkönyvek használata, szakszerű irattározás/, a 
mezővárosoknál még egymásra helyezve gyűjtik a felsőbb rendele
teket, vagy a körrendeleteket az erre a célra rendszeresített 
könyvbe másolják. Mindössze annyi irat termelődik csak, hogy 
azt a hivatalban lévő jegyző, az írnok és a városbíró fejben 
tudja tartani.

Még jelentős a szóbeli ügyintézés. Az ügyeket a bíró, de egy
re gyakrabban a jegyző szóban terjeszti elő, erre utal a jegy
zőkönyvek szűkszavúsága. Nem tüntetik fel az esetleges vélemény- 
különbségeket, vitákat, csak a határozatot, de azt részletesen, 
így nagyon nehéz a tanácson belüli csoportosulások feltárása 
is.

A Bach-korszakban Zalaegerszegen például a havi 6-10 ta
nácsülésen évente mintegy ötszáz ügy került a tanács elé. Min
den beérkezett ügyet azonnal letárgyaltak, így történt, hogy 
néha egymást követő napokon is tartottak tanácsülést, néha pe
dig két hétig is szünetelt a vezető testület működése.

Domináns még a feudális kori gyakorlat, s bár jelentkeznek a 
polgári hivatalfejlődés csírái, a helyben elintézhető ügyeknek 
sem száma, sem jelentősége nem kényszeríti rá a mezővárost ad
minisztrációjának nagyobb arányú fejlesztésére, ügyintézésükben 
a régi jól bevált gyakorlathoz tartják magukat.
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/10/ ZmL. V. 1601.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

HUDI JÓZSEF

írni tudás Veszprém vármegyében a XIX. század közepén

A "fény századában", a felvilágosodással kezdődött az a 
történelmi folyamat, amely során, ha bizonyos fáziskülönbséggel 
is Európa népei mintegy nyolc-tíz emberöltő alatt kiemelkedtek 
az analfabétizmusból és a kapitalizmus kultúrafogyasztó rétegé
vé váltak. A kultúra demokratizálódásának, a tömegkultúra kia
lakulásának folyamata felülről lefelé terjedt s lassan áthatot
ta az egész társadalmat. A megelőző századokban még egyetlen is
kolatípusban, a kollégiumban megfért vén diák és fiatal, fel
nőtt és gyermek -- társadalmi hovatartozástól, rendi állástól 
függetlenül. Ez a helyzet a XVIII. században megváltozott, s az 
iskolarendszer igazodni kívánt a hatalmi struktúrához. A nép 
fiai szerény oktatást ettől kezdve az elemi isl^blákban nyertek: 
megtanultak írni-olvasni, számolni, megismerték egyházuk taní
tását /1/.

A kultúrtörténeti kutatások hagyományosan a magas kultúra ér
tékrendszerével, nézőpontjával azonosulva kísérelték meg a lai- 
cizálódási-demokratizálódási folyamat leírását. így arra a kér
désre, hogy hogyan hatolt be a felvilágosodás a társadalom al
sóbb rétegeibe, a tömegekbe, csak egyoldalú választ sikerült 
adni. Hogy fest a dolog alulnézetből? Vagy: megragadható-e tár
sadalmi jelenségként e folyamat? -- E kérdéseket a szociológia 
egyes ágainak /kultúrszociológia, művészetszociológia, iroda
lomszociológia/ képviselői tették fel az utóbbi évtizedekben. 
Munkáik nyomán /2/ ma már a maguk sokszínűségében kezdenek ki
bontakozni előttük a XVIII-XlX. századi kulturális folyamatok; 
egy-egy alaptípus különböző változatokban tűnik fel Európa e- 
gyes régióiban /3/.

A paraszti írásbeliség vizsgálata az utóbbi bő évtizedben 
kezdődött meg Magyarországon. Országos képet kialakítani még 
nem lehet, de az egy-egy közigazgatási, gazdasági-magánigazga- 
tási egységre kiterjedő vizsgálatok, az iskolatörténeti kuta
tásokkal kiegészítve egy-egy táj kulturális arculatának megha
tározásához már elegendőnek látszanak /4/. Ilyen földrajzi egy
ség a Dunántúl is, melynek oktatási-művelődési viszonyait már 
meglehetősen ismerjük. Ismeretanyagunkban azonban sok a for
mális elem. Jobbára csak a statikus kép megrajzolására vagyunk
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képesek, a folyamat megragadására nem. Főként azért, mert meg
felelő források híján vagyunk. Az iskolai összeírásokból, egy
házlátogatási jegyzőkönyvekből és más egyházkormányzati iratok
ból rekonstruálni tudjuk, hogy milyen lehetett egy-egy fele
kezeti iskola, mondjuk 1767 vagy 1830 táján. Milyen anyagi-tech
nikai és személyi feltételek mellett, milyen körülmények között 
folyta tanítás, mit tanítottak stb. Az intézményi háttér megis
merésén kívül, némi fáradsággal megállapíthatjuk azt is, milyen 
színvonalon állhatott a nevelés , az iskola milyen hatékonyság
gal működött /5/. A legfontosabb kérdésre azonban nem kapunk 
választ: arra ti., hogy hogyan épült be az iskolában megszer
zett tudás a mindennapi életbe.

Az alfabetizáciő vizsgálata éppen azért fontos, mert segít
ségével ha vannak is kétségeink az alkalmazott módszerek meg
bízhatóságát illetően, a gyakorlat, az íráshasználat oldaláról 
ragadja meg a művelődési folyamatokat.

Évtizede éppen, hogy Benda Kálmán az úrbérrendezési iratok 
segítségével, rajzolt -- némileg lehangoló -- helyzetképet a 
dunántúli jobbágyság XVIII. századi művelődési viszonyairól, 
így többek között iskoláztatási helyzetéről, írni tudásáról /6/. 
Mi most arra keresünk választ, milyen változások mentek végbe 
Veszprém vármegyében a Mária Terézia-féle úrbéri rendelet vég
rehajtása és a jobbágyfelszabadítás között eltelt időszakban. 
Ehhez egy eddig fel nem használt forrástípust, az 1849 elején 
keletkezett ún. hódolati nyilatkozatot hívjuk segítségül.

1.  A f o r r á s

1849 januárjának első felében a magyar szabadságharc leve
résére az ország nyugati felébe özönlő osztrák császári csa
patok Veszprém megyét is megszállták. A meghirdetett "pacifi- 
káció" részeként a katonai hatóságok a megye lakosságát arra 
kényszerítették, hogy hűségesküt tegyen az 1848. december 2-án 
trónra lépő ijfú császárnak, I. Ferenc Józsefnek. Az ún. hódo
lati nyilatkozatot a katonai parancsnokság központilag szö- 
vegeztette meg, a községek, városok elöjáróinak és a felnőtt 
lakosságnak csak alá kellett írnia. Erre -- némi vonakodás u- 
tán -- 1849. január 21-e és február 16-a között mindenütt sor 
is került. Ezzel az aktussal kívánták a császár uralkodását le
galizálni s egyúttal kinyilváníttatni, hogy a megszállt terü
letek lakossága szakított a "pártütőkkel", a debreceni kormány 
politikájával /7/., A nyilatkozatok aláírásának vizsgálatával 
képet alkothatunk a paraszti írni tudás helyzetéről.

2. Forráselemzés

A nyilatkozatokból nyerhető adatsorok sajnos nem minden 
településre terjednek ki, mivel a források köre nem teljes.
A legfejlettebb mezővárosok /Pápa, Veszprém/ nyilatkozatai nem 
maradtak fenn. Marcal tőn a lakosság megnyugtatása érdekében
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lemondtak a nyilatkozat kierőszakolásáról /8/. Az ellenállásnak 
egyik formája lehetett, hogy a lakosok helyett a jegyző írta a- 
lá a hitelesítési záradékot. A statisztikai feldolgozásból ki
marad a puszták nagy része is, mivel az elöljárósággal bíró né
pesebb puszták esetén kértek csak nyilatkozatot az illetékes 
járási szolgabírák. Az így nyert adatok a mezővárosok és falvak 
többségére, a pusztáknak csak töredékére terjednek ki:

A megyei települések
típusa száma a feldolgozásban /az összes %-ában/
mezőváros 13 10 77
falu 162 147 91
puszta 102 8 8

A falvak és a fejletlenebb mezővárosok helyzetéről tehát át
fogó, megbízható képet nyerhetünk. Vizsgálhatjuk
- a falusi elöljáróság /bíró, jegyző, esküdtek/,
- a falusi értelmiség /tanító, lelkész, uradalmi tiszt, jegyző/
- és a falusi lakosság egy részének vagy egészének írni tudását. 
Hasonlóképpen a falusias jellegű mezővárosokat is. Az adatsorok 
sajátosságai közül ki kell emelnünk, hogy a megállapítások
- csak a felnőtt /1825 előtt született/ jelenlevő férfilakos
ságra vonatkoznak,

- megyei összesítést csak az elöljárókról készíthetünk, mint
hogy a lakosok nem mindenütt írták alá a nyilatkozatot,

- az összesítések az 1837 előtti iskolarendszert minősítik.
3. Kétségek és eredmények

Összesen 5372 különböző jogállású, társadalmi helyzetű, mű
veltségű személy aláírását vizsgáltuk meg az említett 165 te
lepülésen. Közülük 2556 tudta aláírni a nevét /47,6%/, a többi 
a hagyományos módon /keresztvonással/ jelölte, hogy nem tud 
írni. Ez a magas arányszám azonban nem tükrözi a tényleges hely
zetet, mert a településeknek kétharmadában vagy csak az elöl
járóság vagy az elöljáróság és a tekintélyesebb lakosok írták 
alá a nyilatkozatot, akik körében az írástudás aránya kétség
kívül nagyobb volt.

Az elöljáróság tagjai a közösség képviseletében mindenütt 
aláírták a nevüket. A Benda Kálmán által vizsgált 109 úrbéres 
község közül csak 9 olyan akadt, amelyben az elöljáróságnak 
/bíró, esküdtek/ legalább egy, s csak 5 olyan, amelyben három 
vagy annál több tagja tudta aláírni a nevét az 1770-es években. 
/Ez a falvak 8,3, illetőleg 4,6 %-át tette ki, ami a megyének 
középtájon jelölte ki helyét a dunántúli megyék rangsorában /9/. 
Ekkortájt Nyugat-Európában sem volt lényegesen jobb a helyzet.
A helyi eltérések ott is nagy különbséget takartak /10/.

Az 1770-es években tehát Veszprém megyében az úrbéres falvak 
92 %-ban egyetlen elöljáró sem tudott írni. Ami korántsem je
lentette azt, hogy olvasni sem tudott senki. Nyolc évtized 
múltán a mezővárosi bírák mindegyike, a falusi bírák háromne
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gyede /76,2 %/ tudott már írni. A 10 mezőváros közül csak 
Lovászpatonán akad egy esküdt, aki nem tudott írni, a többiben 
kivétel nélkül aláírták a nevüket. A falusi esküdteknek is 
71,6 %-a írástudó. A fejlődés meghökkentő: az 1770-es években 
az úrbéres falvaknak 9/10-ében írástudatlanok voltak az elöl
járók; 1849-re megfordult az arány. Ekkor csupán 14 faluban 
/9,5 %/ nem tudott írni egyetlen elöljáró sem. Vagy: akkor alig 
akadt egy-két helység, amelyben az összes elöljáró írástudó 
volt; most már 62 ilyen helységről /9 mezővárosról, 53 faluról/ 
mondhatjuk el ugyanezt. Azaz, a falvak 36 %-ában minden elöjáró 
tudott írni 1849-ben.

Jóval nehezebb annak megállapítása, hogy az összlakosság kö
rében milyen arányú volt az írástudás. A falvak közül csak 
30 olyat találunk, amelyben a lakosok egésze vagy jelentős ré
sze aláírta a nyilatkozatot. A számba vett 2326 személy közül 
csak 879, az összlétszám 38 %-a tudott írni. Egy bizonyos: a 
megyében élő parasztságnak ennél biztosan kisebb hányada tu
dott írni a múlt század közepén. Általában megállapítható, hogy 
meglehetősen nagy a szóródás az egyes települések között. A he
lyi eltéréseket több tényező együtthatása idézi elő:
- a lakosság rendi állása /jobbágyközség, kurialista, predialis- 
ta község, szabadalmas mezőváros/,

- vallási-etnikai összetétele,
- a település földrajzi adottságai,
- gazdasági pozíciója,
- az oktatás színvonala.

A részletesebben vizsgálható falvak közül a bakonyi német 
községekben a legrosszabb az arány. A zártabb településeken 
/pl. Fenyőfő, Úrkút, Tósokberénd/ alig néhány ember tud írni a 
paraszti lakosság köréből. Hasonló a helyzet a környékbeli r.k. 
vallású magyar falvakban is, így arra kell gondolnunk, hogy nem 
az etnikai, hanem a vallási-földrajzi meghatározottságnak van 
ebben döntő szerepe. A legjobb az arány a nemesi /kurialista/ 
községekben. Az egyes kisnemesi községekben a nemeseknek már 
50-80 %-a írástudó volt. Ezekben a falvakban már az 1770-es é- 
vekben az elöljáróknak kétharmada-háromnegyede tudott írni. 
Pl. Szentgálon 1778-ban már minden elöljáró tudott írni, Mencs- 
helyen 1780-ban csak 2/3-a. 1849-ben a nemesi községek felé
ben /47 %/ már minden elöljáró írni tudott..Ugyancsak Szentgál- 
ról egy példa: az 1808-i subsidium összeírást láttamozó 465 
nemes családfő közül 170 /37 %/ tudta aláírni a nevét! A nemesi 
községekben élő nemesek és jobbágyok között nagy az eltérés: 
Noszlopon 1849-ben a jobbágyközség elöljárói közül a bíró írás- 
tudatlan, az esküdtek közül 2 ír, 3 nem; a 47 jobbágy egyike
sem. A nemes község esetében az összes elöjáró ír, a lakosok 
közül 32 szintén, 38 azonban nem. Az írástudók aránya a két kö
zösségben: 7,3 illetve 48,4 % a nemesek javára. Mindenképpen ér
demes tehát felfigyelni arra a jelenségre, hogy a 29 kisnemesi 
településen az írásbeliség előbb jelenik meg, mint a jobbágy
falvakban és gyorsabban is terjed. Az írástudás a XIX. század
ban már ezekben a falvakban bizonyos fokig presztizskérdés, ami 
a mentalitásban is tükröződik. Ezért az aláírások vizsgálata 
mellett szükség van az oktatási-iskoláztatási viszonyok és az 
íráshasználat fokozottabb vizsgálatára is. Ez részben a közsé
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gi levéltárak iratai, részben az 1830 óta vezetett református 
iskolai anyakönyvek segítségével lehetséges is /11/.

A mezővárosok közül éppen a legfejlettebbek adatai hiányoz
nak. Csak az uradalmi központ szerepét betöltő falusias város
kák /Devecser, Enying, Nagyvázsony, Somlóvásárhely, Várpalota, 
Zirc/ és a kisebb piacközpontok /pl. Nagypirit, Mezőkomárom, 
Lovászpatona/ adataival rendelkezünk. Csupán két mezővárosban 
írta alá szinte az összes felnőtt férfi a nyilatkozatot. A kép 
elszomorító. A német lakosságú Zircen 6,2 %, Devecserben 28,8 % 
az írástudók aránya. Somlóvásárhelyen a 162 aláíró 51,8 száza
léka, Nagyvázsonyban a 91 aláírónak 81,3 %-a tudntt írni. A 
foglalkozási szerkezetre nincsenek adatok, de azt más források 
alapján állíthatjuk, hogy a mezővárosi iparosok körében jóval 
többen tudtak írni, mint a parasztok körében.

A népes puszták száma 8, ebből 5 német. Többségükben nincs 
iskola, a gyerekek a szomszédos helység katolikus iskolájában 
tanulnak. A feltüntetett 158 lakos közül csak 35 tud írni, az 
összlakosság 22 %-a. Ha leszámítjuk a 10 teleki közbirtokost, 
máris nem olyan látványos az arány /15,8 %/. A német pusztákon 
még ennél is kevesebb /9 %/. Ezeken az előjáróságnak egyhar- 
mada tud írni. A pusztai iskolák számának növelésére az 1838 ó- 
ta működő Népnevelési Választmány tesz erőfeszítéseket.
4. Összefoglalás

Az első hivatalos statisztikai adatfelvétel idején, 1869 vé
gén az elemi műveltség helyzete a megyében az erszágos átlagnál 
kedvezőbb képet mutatott. Az írni-olvasni tudók aránya nemek 
szerint /12/:
a műveltség szintje férfiak (%) nők
írni-olvasni tud 57 38
csak olvas 7 23
analfabéta 37 39
A statisztika három összefüggésre mutat rá:
1. a férfinépesség körében az írástudás már a népiskolai tör

vény bevezetése előtt általánossá vált,
2. az analfabétizmus felszámolása a nőknél később indult meg 

és vontatottabb ütemben ment végbe,
3. a csak olvasni tudók aránya az írástudás általánossá válása 

előtti időszakban nagyobb volt, mint azt többen feltételez
ték /13/.

Az írásbeliségnek egy alacsonyabb szintjén az olvasásnak megkü
lönböztetett jelentősége volt, hiszen a könyvet másképpen hasz
nálták; nem olvasták, hanem felolvasták /14/.

A férfiak írástudása a reformkor küszöbén már olyan szinten 
állhatott, hogy innen az "áttörés", az írástudók túlsúlyra ju
tása jószerivel egy emberöltő alatt végbement. A nők képzésének 
megítélésében még erősen tartja magát a XVIII. századi felfogás 
a lányokat elég olvasásra és háztartási ismeretekre megtaníta
ni, hogy anyai hivatásuknak megfelelhessenek.
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A Dunántúlra vonatkozó iskolatörténeti kutatások is azt bi
zonyítják, hogy már a reformkorban megteremtődtek azok a fel
tételek, melyek lehetővé tették az analfabétizmus rövid távon 
történő felszámolását /15/. Veszprém megyében 1711-1846 között 
-- változatlan terület mellett -- több, mint háromszorosára 
nőtt a népiskolák száma. 1711-ben 82 elemi iskola működött,
1846-ban már 269. A XIX. században már minden faluban van egy 
vagy több felekezeti iskola. Az első Ratio időszakához képest 
az 1840-es évekre már jelentősen megnőtt az iskolázottság 
szintje, a tanító anyagi helyzete is javult, bár még a tanítás
tól idegen teendőket is el kellett látnia. Az oktatás tárgyi 
feltételei is kedvezőbbé váltak: a tanítói lakásoktól sok he
lyen már elkülönítették a tantermet, melyet padokkal, táblával 
szereltek fel. Javult, bár közel sem kielégítő mértékben a tan- 
könyvellátottság színvonala, megjelentek a különböző szemlél
tető eszközök /földgömb, térképek, színes ábrázolások stb./ 
Megkezdődik a tanítóképzés. Megváltozik a paraszti "műveltség- 
eszmény" is: a XVIII. században jóformán csak azzal törődtek, 
hogy a gyermekekből istenfélő, a felsőbbségnek engedelmeskedő, 
hasznos állampolgárt faragjanak, aki a vallási előírások sze
rint él. A tantárgyak ekkor még a hitoktatásra fektetik a leg
nagyobb hangsúlyt. Az olvasás, írás, számolás mellé csak a 
XIX. század első évtizedeiben sorakoznak fel a hazafias neve
lést szolgáló tárgyak. így a földrajz, a történelem, ezek mel
lé a gyakorlati életre felkészítő mezőgazdasági és gazdasági 
ismeretek /16/.

A különböző felekezeti tantervek a felvilágosodás célkitű
zésein alig mutatnak túl. A döntő változást inkább abban lát
juk, hogy a XIX. század első felében az elemi ismeretek kö
zött az írástudásra helyeződött a hangsúly. Az íráshasználat 
elterjedésével, általánossá válásával a parasztság számára 
a kommunikációnak egy olyan csatornája nyílt meg, amely szel
lemi felemelekedésének útját egyengette.
Jegyzetek
/1/ A tömegkultúra kérdéseivel foglalkozó, magyarul is hoz

záférhető irodalomból csupán a következőket emeljük ki:; 
Hauser Arnold: A művészet szociológiája. Bp. 1982. 520-
535., Löwenthal, Leo: Irodalom és társadalom. Bp., 1973. 
99-171. Escarpit, Robert: Irodalomszociológia. A könyv 
forradalma, Bp. 1973. 125-138.

/2/ A nyugati irodalomból Philippe Ariés, David Cressy, Ro
bert Darnton, Francois Furet, Rab Houston, Jaques Ozouf, 
Rudolf Schenda és Reinhard Wittmann kutatásaira hívjuk 
fel a figyelmet.

/3/ Vö. Niederhauser Emil: A felvilágosodás Kelet-Európábán.
= Világosság 1987/8-9. sz. 561-565., valamint e szám töb
bi írása.

/4/ Tóth István György: Iskolák és analfabéták a szentgotthár
di uradalom falvaiban. = A felvilágosodás jegyében. Ta
nulmányok H. Balázs Éva 70. születésnapjára. Bp. 1985. 
258-271. Uő.: írásbeliség a körmendi uradalom falvainak 
paraszti jogügyleteiben a XVII-XVIII. században = Levél-
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tári Közlemények LV/1984/, 32-48. Németh Gábor: Szikszó 
mezőváros írásbelisége a 17-18. században. Uo. 1981/355- 
363. Halász Imre: Zalaegerszeg mezőváros írásbelisége a 
XIX. század első felében. = Zalai Gyűjtemény 25. Zala
egerszeg, 1986. 173-185.

/5/ Kanyar József ezirányú munkásságára gondolunk. Összefog
laló tanulmányát külön is kiemeljük: Egyházlátogatási jegy
zőkönyvek, mint népiskolatörténeti források a Dél-Dunán- 
tűl egyházmegyéiben /1810-1848/. = Somogy megye múltjából 
Levéltári Évkönyv 16. Kaposvár, 1985. 233-337.

/6/ Benda Kálmán: Az iskolázás és írástudás a dunántúli pa
rasztság körében az 1770-es években. = Somogy megye múlt
jából 8. Kaposvár, 1977. 123-133. A tanulmány az írni tu
dást csak az úrbéri parasztság körében vizsgálja az ún. 
kilenc kérdőpont hitelesítési záradékának elemzésével, 
így a cím nem pontos.

/7/ Hudi József: Veszprém megyei parasztmozgalmak 1848-48-ben. 
= Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Veszprém, 1984. 
458-459.

/8/ Uo.
/9/ Benda: i.m. 129., 131.
/10/ Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás. Bp., 1986. 49-50.
/11/ A kisnemesség elemi műveltségének helyzetéről bővebben ol

vasható "A nemesi község szervezet a XVII-XIX. században" 
c. monográfiánkban. Bp., 1986. /A kézirat a Veszprém Me
gyei Levéltár kézirattárában hozzáférhető./ Az iskolai 
anyakönyv elemzését Papkeszi esetében végeztük el. Meg
állapítottuk, hogy a református iskolában az 1830-as é- 
vekben a fiúknak nyolctizede, a lányoknak alig egyharmada 
végezte el a tantervben előírt 4 osztályt. Hudi József:
A Papkeszi Református Elemi Népiskola 1848 előtt. 3. rész. 
= Megyei Pedagógiai Körkép, Veszpém, 1987/4. sz. 24-32.

/12/ A Magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehaj
tott népszámlálás eredményei. Pest, 1871. 231.

/13/ Benda szerint az írástudók és a csak olvasni tudók között 
néhány százalék eltérés lehet a XVIII. században. Ez nyil
vánvaló tévedés, hiszen ekkor inkább olvasásra, mint írás
ra tanították a jobbágyok gyermekeit.

/14/ Hauser: i.m. 530.
/15/ A Dél-Ounántúl népiskoláival Kanyar József foglalko

zott behatóan. Az Észak-Dunántúl helyzetével korábban Bar- 
si József, Eberhardt Ferenc, Hermann Egyed és Meszlényi 
Antal foglalkozott., Az 1848 előtti iskolatörténet mai 
művelői közül Halász Imrét, Pifkó Pétert és e tanulmány 
szerzőjét említhetjük:

/16/ Hudi József: A Veszprém megyei zsidóság elemi oktatása a 
reformkorban. = Megyei Pedagógiai Híradó, Veszprém, 1984/ 
3. sz. 11-17.
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1. sz táblázat: megyei összesítés

Sorsz.: Járás: Települések írástudó
száma: az elöljáróságból a lakosságból

igen nem igen nem

1. Cseszneki 31 142 80 326 747
2. Devecseri 53 171 87 1022 1449
3. Pápai 37 130 64 529 381
4. Veszprémi 44 280 34 679 239

Összesen: 165 723 265 2556 5372

2. sz. táblázat: néhány község férfilakosságának írástudása

Sorsz.. : Település neve : írástudó
az elöljáróságból a lakosságból 
igen nem igen nem

1. Ajka 2 - 85 33
2. Bakonybél 1 - 4 199
3. Bánd 6 - 20 15
4. Borzavár 6 5 7 124
5. Csékút 2 7 7 85
6. Csőt 6 1 22 22
7. Fenyőfő 1 6 1 58
8. Fokszabadi 13 - 23 10
9. Gecse 7 2 8 45
10. Gyulaiirátót 2 - 19 56
11. Halimba 1 - 47 30
12. Herend 2 3 11 21
13. Homokbödöge 12 - 130 14
14. Karakószörcsök 1 - 36 16
15. Kádár ta 11 - 42 9
16. Kisjenő 2 - 28 13
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Sorsz. : Település neve: írástudó
az elöljáróságból a lakosságból 
igen nem igen nem

17. Kolonlár 1 1 17 61
18. Középiszkáz 2 - 30 30
19. Márké 8 - 12 64
20. Nagygyimót 3 1 25 30
21. Noszlop jobbágy

község 3 4 4 51
nemes község 12 - 45 38

22. Öcs 5 - 46 97
23. Padrag 8 5 28 65
24. Pápateszér 10 1 20 18
25. Pusztamiske - - 21 47
26. Siófok 1 - 13 16
27. Szentgál 1 - 78 -
28. Tósok 2 - 20 47
29. Tósokberénd 2 4 3 91
30. Úrkút 1 1 8 42

3. sz. táblázat: a mezővárosi felnőtt férfi lakosság írástudása

Sorsz.: Település neve: írástudó 
az elöjárőságból 
igen nem

a lakosságból 
igen nem

1. Devecser 12 _ 119 306
2. Enying 13 - 20 -
3. Lovászpatona 9 6 10 6
4. Mezőkomárom 14 - 36 -
5. Nagypirit 2 - 36 10
6. Nagyvázsony 11 - 74 17
7. Somlóvásárhely 2 - 84 78
8. Tüskevár 14 - 26 13
9. Várpalota 10 - 10 -
10. Zirc 2 • 15 228
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk. : Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

TEGZES FERENC
Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának tapügyigazgatási 
tevékenysége a dualizmus időszakában

Tisza Kálmán közigazgatást átalakító, egységesítő nagy kon
cepciójából a tanügy irányítása sem maradt ki. A közigazgatási 
bizottság e téren is meghatározó szerepet kapott. Az 1868-ban meg
alkotott népiskolai törvénynek a tanügy irányításával foglal
kozó részeit az 1876: XXVIII. te. hatályon kívül helyezte. 0- 
lyan konstrukciót hozott létre, amely biztosította az iskolaügy 
egységesebb, összehangoltabb irányítását és a polgári közok
tatási rendszer-helyi igényeken átszűrt, azokhoz igazodó fej
lesztését /1/.

A közigazgatási bizottságokról szóló 1876: VI. te. kimondta, 
hogy a tanügy terén ez a szerv illetékes a járási hivatalno
kokon keresztül felügyeletet gyakorolni arra, hogy a népisko
lákban ne használjanak olyan tankönyveket, amelyeket sem a kor
mány, sem az egyházi hatóságok nem engedélyeztek, vagy éppen 
tiltanak. Felügyelnie kellett arra is, hogy a tanítók rendesen 
megkapják fizetésüket, illetve járandóságukat. Köteles volt ar
ra is ügyelni, hogy a tanköteles gyerekek eljárjanak az iskolá
ba. Ügyelnie kellett az oktatás objektív feltételeinek bizto
sítására, mindenekelőtt az iskolaépületek jók'arban tartására. 
Mindezekkel összefüggésben biztosítania kellett, illetve ellen
őriznie, hogy a miniszter e vonatkozásban kiadott rendeletéit 
végrehajtsák, a közigazgatási hatóságok ebben közreműködjenek 
/2/.

A népiskolai hatóságokról szóló törvény /1876: XXVIII. te./ 
már bővebben kitért a közigazgatási bizottságok ezirányú felada
taira utalva az 1876: VI. tc-re. Foglalkoznia kellett az il
letékességi területén előforduló minden olyan üggyel, jelen
séggel, ami a népoktatást érintette. Amennyiben jogkörébe 
esik, intézkedést végez, ha viszont kívül esett joghatóságán, 
a minisztériumhoz jelenti a problémát. Intézkedik, hogy az ál
lami, községi és felekezeti iskolai hatóságok végrehajtsák úgy 
a miniszter, mint a tanfelügyelő rendlekezéseit. Elrendeli, 
hogy a községek elöljárói minden tanév kezdetét megelőző két 
hónappal összeírják a tanköteles gyerekeket.■ Az összeírás egy
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példányát pedig kötelesek beküldeni a tanfelügyelőhöz. A minisz 
terhez felterjesztést intéz a tanfelügyelő jelentése alapján a- 
zokról a felekezeti iskolákról, amelyek nem felelnek meg a tör
vény előírásainak. Azoknál a felekezeti iskoláknál pedig, ahol 
a féléves időközönkénti háromszori miniszteri felszólítás elle
nére sem történt változás, joga volt a miniszternél községi 
vagy állami iskola felállítását javasolni. Felügyelt az 1868: 
XXXVIII: te. 35. §-ában elrendelt iskolai adókivetésre. Lénye
ges és a legtöbb feladatot jelentette Baranya vármegye Közigaz
gatási Bizottsága számára az iskolai számadások évenként felül
vizsgálata, amit a vármegye számvevőségének közreműködésével 
végzett el /3/.

A községi és az állami iskolába járó gyerekek szülei és a 
tanítók között felmerült konfliktusokban másodfokon a közigaz
gatási bizottságok feladata volt döntőbíróként eljárni. Az is
kolaszék, illetve állami iskola esetében gondnokság és a tanító 
között felmerült panaszügyekben mint első fokú fórum járt el. 
Amennyiben az iskolaügyre vonatkozó törvényeket, rendeleteket 
a községi elöljárók megsértették, fegyelmi vizsgálatot indít
hatott ellenük. A miniszter rendeletére viszont köteles volt 
indítani. Az eltiltott tankönyveket, taneszközöket elkoboztat- 
ja s bűnvádi eljárás végett a törvényszéknek átadja az ügyet. 
A vétkes tanítót állásától és fizetésétől felfüggesztheti. De 
ez csak az állami és a községi tanítókkal kapcsolatban érvényes 
Felekezeti tanító esetében a miniszterhez tett jelentést a köz- 
igazgatási bizottság /4/. Az iskolaszék a tani tóválasztást a 
közigazgatási bizottság küldöttjének elnöklete alatt tartja 
meg. A választás csak akkor válik érvényessé, ha azt a közi
gazgatási bizottság jóváhagyta /5/.

Az 1876: XXVIII. te. végrehajtására kiadott 20.311/1876. 
VKM-rendelet részletesen szabályozta a közigazgatási bizottsá
gok feladatait a népoktatás irányításának területén /6/. 
A bevezetőben megemlíti általánosságban és összefoglalóan a te
endőket:

1. Közigazgatási, vagyis a fennálló népoktatási tanintéze
tekre való felügyelet és azok fenntartása, új tanintézetek lét
rehozása; az egész törvényhatóság területén a népoktatási tan
ügy rendezése és rendben tartása.

2. Bíráskodási, a szülők és a tanítók, valamint az iskolaszé 
kék és tanítók közt támadt panaszos ügyekben.

3. Fegyelmi a tanfelügyelők és segédszemélyzetük; a községi 
elöljáróságoknak a népoktatási tanügy körüli mulasztása; a 
tanítók erkölcsi kihágásai vagy hivatali vétségei ügyében. A 
végrehajtási rendelet, mint minden ilyen jellegű rendelkezés, 
a törvényben foglaltakat is megismétli. Mi csak azokra az 
intézkedésekre térünk ki, amelyek bővebben foglalkoznak, illet
ve mást is mondanak, mint amit már a törvény ismertetése során 
leírtunk.

A közigazgatási bizottság összeiratja a vármegyében talál
ható községi, felekezeti, állami és magán iskolákat községen
ként és ezekről törzskönyvet fektet fel. Gondoskodik ezeknek az 
iskoláknak a rendtartásáról, a hiányokat kiigazítja. Felhív
ja a felekezeti iskolák elöljáróit iskoláik rendbehozatalára.

468



Az összeírás alapján kiderített, iskola nélküli községeknél i- 
gyekszik lehetőleg községi vagy felekezeti iskolák felállításá
ról gondoskodni, "állami segélyt csak végső esetben kérvén." 
Amennyiben az iskolanélküli község közelében 1/2 mérföldnél nem 
távolabb másik iskola található, összeköti őket egy iskolai 
közösségé. Gondoskodik tanyai vagy pusztai iskolák felállításá
ról és azok fenntartásáról.

A törvényellenesen működő iskolákat, a zugiskolákat köteles
sége bezáratni.

A megfelelő lélekszámú településeket rá kell szorítania, 
hogy felsőbb nép- és polgári iskolákat állítsanak fel. Hatáskö
rébe tartozott ezeknek a felsőbb iskoláknak gazdasági vagy ipa
ri "szakosztállyal" való bővítése. Iskola felállítási feladati
közé tartozott annak elbírálása, hogy hol kell önálló ipari 
vagy kereskedelmi iskolákat létrehozni. Gondoskodni tartozott a 
közigazgatási bizottság arról is, hogy egyes vidékeken a házi
ipar megfelelő ágait műveljék /7/.

A törvény is a miniszteri végrehajtási utasítás is fontos 
!követelménynek tartotta az iskolakötelesek iskolába járatását. 
Ezért a községek bíráinak és az elöljáróság tagjainak köteles
ségük volt a tanév megkezdése előtt két hónappal összeírni a 
tanköteles gyermekeket, felekezeti különbség nélkül. Az össze
írásokat be kellett küldeni a közigazgatási bizottsághoz. Az 
iskolaév megkezdése után pedig a közigazgatási bizottságnak be 
kellett kérnie a ténylegesen iskolába járó és nem járó gyerekek
ről szóló kimutatásokat. Az iskolába járást elmulasztó gyerekek 
miatt a községek vezetőit felelősségre kellett vonnia. A fele
lősök ellen büntetés alkalmazására is joga volt /8/.

Ellenőriznie kellet, hogy az iparosok rendesen járatják-e 
tanoncaikat az iskolába. Ezt a szolgabírókon keresztül végezte 
/9/.

Az iskolaszékek felett ellenőrzési jogot gyakorolt. Ellenő
rizte az iskolaszékek megválasztását, s amennyiben a választást 
a község elmulasztotta volna, akkor kinevezte a tagokat. Több 
község egy közös iskolaszékben egyesülhetett. Ha azonban nem 
tudtak megegyezni, akkor a közigazgatási bizottságnak jogában 
állt dönteni ügyükben. Az iskolaszékektől évi jelentéseket kér
hetett /10/.

Figyelemmel kellett kísérnie, hogy a községek és a felekeze
tek eleget tesznek-e a népiskolák felállítására, felszerelésére 
és fenntartására vonatkozó kötelességeiknek. Evvel kapcsolatban 
figyelemmel kísérte, hogy a községek milyen forrásokból és mi
lyen anyagi áldozatokra hajlandók az iskola felállításával kap
csolatban, a már felállított iskola jókarban tartására, eset
leges bővítésére. Az új iskola felállítása érdekében engedélye
zi a közigazgatási bizottság, hogy az iskolai jövedelmeket a 
község teljes egészében erre a célra fordítsa. Igyekszik eré
lyesen elérni, hogy a községek iskolai alapvagyont hozzanak lét
re, s ezt minden lehetséges módon gyarapítsák. Ezzel kapcsolat
ban odafigyel, hogy a tagosítás vagy legelőelkülönözés esetén 
a felosztásra kerülő közös földterületeknek legalább 1/100-ad 
részét a népiskola számára biztosítsák /11/.

A tanítókkal kapcsolatos feladatai közül fontos helyet ka
pott az anyagi viszonyaikra való odafigyelés. A tanítói díj
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leveleket ellenőriznie kellett és ezeknek megerősítése is a 
közigazgatási bizottság tiszte volt. A tanítók elmaradt illet
ményeit behajtatta, a községek vezetőit rászorította ezek ki
szolgáltatására. A járások vezetőin keresztül a községi elöljá
róságot kényszerítette a tanítói értekezletre eljáró tanítók 
részére az utazási segélyek kifizetésére /12/.

A végrehajtási rendelet külön foglalkozik azokkal a felada
tokkal, amelyeket a közigazgatási bizottságnak a felekezeti is
kolákkal kapcsolatosan kell elvégezni. Kötelesek felügyelni e- 
zekben az iskolákban a tantárgyak nemére és számára, az iskolá
ba járási kötelezettségek teljesítésére, az egy tanító által 
tanítható gyerekek létszámára, a szorgalmi időszak pontos betar
tására. Odafigyel arra, hogy a tanítók megfelelő képesítéssel 
rendelkezzenek, a nyugdíjazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket 
pontosan betartsák. Figyel arra, hogy a fiú- és leánytanulókat 
lehetőleg elkülönítsék. Felügyel a tanterv betartására. S nem 
utolsósorban, arra különösen gondot fordít, hogy a "hit- és 
erkölcstanra mindenik gyermek kellően oktattassék", s e végből 
a hitközségi lelkészt, egyházi főhatósága útján, kötelességére 
utasítja, végső esetben a miniszterhez jelentést tesz erről 
/13/.

A végrehajtási utasítás külön fejezetben taglalja a királyi 
tanfelügyelők feladatkörét a közigazgatási bizottságon belül. 
Ennek lényege, hogy az eddigiekben ismertetett feladatokat 
a tanfelügyelő referálja a közigazgatási bizottságban, illetve 
rajta keresztül történik ezeknek a megvalósítása. A közigazga
tási bizottság a tanügy körébe vágó határozatait csak a tanfe
lügyelő jelenlétében hozhatja.

A közigazgatási bizottság a tanüggyel kapcsolatos kérdéseket 
mindig plenáris ülésen vitatta meg és hozta meg határozatait. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mivel szakirodalomban téves ál
lítások is felbukkantak ezzel kapcsolatban. Az 1972-ben meg
jelent jogtörténeti egyetemi tankönyvben jelent meg, miszerint 
az "1876: XXVIII: te. kiépítette vármegyénként a tanfelügyelői 
intézményt, s ennek felebbviteli hatósága a közigazgatási bi
zottság népoktatásügyi albizottsága lett." /14/ Az 1986-ban 
megjelent harmadik kiadás sem korrigálta ezt az állítást /15/.
A jeles neveléstörténész, Köte Sándor is azon a nézeten volt 
1975-ben megjelent könyvében, hogy a "népiskolák másodfokú ha
tóságai a kir.tanfelügyelő és a törvényhatósági közigazgatási 
bizottság népiskolai albizottsága, amelynek az elnökkel együtt 
hét tagja van" /16/. E megállapítások tévesek. Mert igaz ugyan, 
hogy volt a vármegyékben állandó népnevelési bizottság, de 
ezeket az önkormányzat, a vármegyei közgyűlés választotta.
A közigazgatási bizottság legfeljebb a véleményét kérte ki 
/17/. A közigazgatási bizottságnak csak 1930-ban lesz népokta
tási albizottsága. Akkor, amikor a közigazgatási bizottság, 
plenáris jogkörét csökkentve, az albizottságokra terheli a fe
ladatok zömét. Ennek az albizottságnak lesz majd meg első- és 
másodfokon az a hatásköre, amit addig a teljes ülés gyakorolt 
/18/.

Konkrét baranyai példákon keresztül mutatnánk be a közi
gazgatási bizottság tevékenységét.
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A népoktatás sikeres megvalósításának komplex fogalomköré
be tartozó összetevők egyike a személyi ellátottság, a néptaní
tók személyének kérdése. A közigazgatási bizottság elé került 
tanügyi témák jelentős része konkrétan a néptanítók személyéhez 
kapcsolódtak.

A községi iskolaszékek a pályázat útján jelentkezők közül 
választották ki tanítójukat. A törvény szerint, mint erre már 
a korábbiakban utaltunk, a közigazgatási bizottság kiküldöttjé
nek elnökletével kellett a választást lebonyolítani. Az 1885. 
március 9-én tartott bizottsági ülés azért hatálytalanította Va- 
szar község tanítóválasztását, mert azt nem a bizottság által 
kiküldött személy elnöklete alatt tartották meg, hanem csak 
"közbejöttével". A választásról felvett jegyzőkönyvből az sem 
derült ki, hogy az iskolaszék tagjainak 2/3-ad része jelen 
,volt-e. De azért is érvénytelenítette a választást a közigazga
tási bizottság, mert a megválasztott Kresz Jánost nem községi 
tanítónak, hanem kántortanítónak választották meg. Erre vi
szont a községi iskolaszék nem volt jogosult. Ezen okokból sem
misnek nyilvánítva a választást, új pályázat kiírására utasí
totta a községi iskolaszéket a bizottság /19/. Az 1885. július 
13-i ülés elé már a szabályosan lefolyt tanítóválasztásról fel
vett jegyzőkönyvet terjesztette a tanfelügyelő. A jegyzőkönyv 
szerint az eddig ideiglenesen tanító Kresz Jánost választották 
meg rendes tanítójuknak a vaszariak /20/.
Az 1876: XXVIII. te. 13 §-a szerint a községi iskolaszékek ál
tal lebonyolított tanítóválasztásoknál nem követelmény, hogy a 
közigazgatási bizottság által kiküldött elnök egyben a bizott
ságnak tagja is legyen. Evvel a jogával élt a testület, amikor 
1902-ben a Baksa községben lezajlott tanítóválasztás elnökének 
Szauter Antalt, a községi iskolaszék elnökét bízta meg /21/. A 
választás eredményéről felvett jegyzőkönyvet a közigazgatási 
bizottság 1902. május 13-án hagyta jóvá. A megválasztott taní
tó Probszt Rezső, tolna-leveli tanító lett /22/.

A tanító megválasztása után a község vagy hitközség kiállí
totta a tanító járandóságait tartalmazó díjlevelet, amit a köz- 
igazgatási bizottság elé kellett felterjeszteni jóváhagyás cél
jából. A testület elsősorban ezen keresztül tudta biztosítani 
a néptanítók megélhetését. 1885. március 9-én ellenőrizte a 
bizottság a kiskozári községi tanító díjlevelét. Minthogy a 
tanító fizetése az 1868: XXXVIII. te. 142. §-ában előírtaknak 
megfelelt és 311 forint jövedelem biztosítása volt feltüntet
ve, jóváhagyta a bizottság, ellátva a megerősítési záradékkal 
/23/.

1893-ban látott napvilágot "A községi valamint a hitfeleke- 
zetek által fenntartott eiemi iskolákban működő tanítók és 
tanítónők fizetésének rendezéséről" szóló 1893: XXVI. te. Ezt 
követte 1894-ben ennek a végrehajtására kiadott 10.000 /1894. 
VKM-rendelet. Ezekben megszabták a néptanítók fizetésének al
só határát. így az iskolaszékeknek úból el kellett készíteni
ük a tanítói díjleveleket, és bemutatni a közigazgatási bizott
ságnak. Mivel Bár község római katolikus tanítójának, Ébner Já
nosnak a fizetése 1894 márciusában még csak 262,36 frt volt, 
azonban az 1895. január 15-én a jóváhagyás végett benyújtott 
díjlevélben már 382 frt szerepelt, a közigazgatási bizottság 
jóváhagyta /24/.
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A pécsegyházmegyei tanfelügyelő 1895-ben átiratilag megküldte a 
közigazgatási bizottságnak a kaposszekcsői kántortanítói díjle
velet a terményjárandóságok pénzértékét igazoló hatósági bizo
nyítványokkal, a bozsoki két osztálytanítói állás díjlevelét, a 
szentlőrinci osztálytanítói, a kövesdi, a korpádi, gyürüfüi és 
horvát hertelendi tanítók díjleveleit. A közigazgatási bizott
ság, megállapítva, hogy a díjlevelek alapján a törvényes 300 
frt minden tanító részére biztosítva van, elfogadta és hitele
sítette a díjleveket /25/. A paléi róm. kát. iskolaszék a tör
vény és a miniszteri rendelet ellenére sem volt hajlandó taní
tója részére újból megállapítani a fizetést, hanem a régi díj
levél szerint juttatta továbbra is az illetményeit. Ezért az 
ügy 1895. június 11-én a közigazgatási bizottság elé került. 
Itt megállapították, hogy a tanító fizetése csak 264,33 frt és 
az iskolafenntartó hitközség annak idején nem kért államsegélyt 
a fizetés kiegészítésére. Ezért a testület kötelezte a paléi fe
lekezeti iskolaszéket a tanító fizetésének 300 frt-ra való ki
egészítésére és az ennek megfelelő új díjlevél kiállítására 
/26/.

Az előbb említett 1893. évi törvény 9. §-a kimondta, hogy a 
törvény életbeléptetésétől számított kilenc hónap alatt kötele
sek az iskolafenntartók a tanítók fizetését 300 frt-ra kiegé
szíteni. Ahol pedig beigazolt szegénység állt fenn, ott állam
segélyért lehetett folyamodni a közigazgatási bizottságon ke
resztül okmányokkal felszerelt kérvény beadásával. A szárászi 
róm.kát.elemi iskola tanítója, Bucsky Mihály részére az iskola
szék 1894. szeptemberében kérte fizetésének 300 frt-ra történő 
kiegészítését. A közigazgatási bizottság október 9-én tárgyal
ta a kérelmet, majd pártolólag terjesztette fel a miniszterhez.
A miniszter állásfoglalását, amely 1895. június 15-én kelt, 
a közigazgatási bizottság július 9-i ülésén ismertették: öt é- 
ven keresztül, az 1895/1895. tanévtől kezdve, tanévenként 83 
frt-nyi államsegélyt biztosít a kormányzat a tanító részére. A 
segély kifizetése kizárólag a tanító személyéhez kötődik, csak
is az ő fizetésének kiegészítésére lehet fordítani. Az állam
segély helyes felhasználásáról szóló okmányt a közigazgatási 
bizottságon keresztül fel kell terjeszteni az iskolai számadá
sokkal együtt a minisztériumhoz /27/. A miniszter 1894. decem
ber 30-án engedélyezte 85,40 frt államsegély kifizetését a ko- 
vácshidai ev.ref.elemi iskola tanító állás részére, amivel a 
tanítói fizetés kiegészült 300 frt-ra. Egyben felhívta az egy
házközséget, hogy a tanítói állást okleveles személlyel tölt
se be, az alkalmazott tanító díjlevelét és a képesítést igazo
ló okmányokat a választás napjának megjelölésével a választás 
jóváhagyása végett a közigazgatási bizottsághoz terjessze fel 
/28/. Azonban az egyházközség hiába tette közzé a pályázati 
felhívást, nem akadt jelentkező. Ezért újból államsegélyért 
folyamodtak, még 100 frt-ot kérve, hogy így most már 400 frt-ra 
egészüljön ki a leendő tanító fizetése, A közigazgatási bizott
ság 1895. június 11-én tárgyalta meg a kérvényt. Belátva, hogy 
a tanítói fizetésnek 400 frt-ra történő kiegészítése elenged
hetetlenül szükséges, pártoló véleménnyel ellátva terjesztette 
fel a miniszterhez /29/.
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A közigazgatási bizottság, mielőtt a kérvényezők részére 
javasolta volna az államsegély megadását, alapos környezettanul
mányt folytatott, felderítve az illető iskola anyagi viszonyait. 
Ezzel az eljárásával a miniszteri utasítás intelmeihez tartotta 
magát, amelyből kitetszőleg az állam nem szívesen áldozott az 
egyházi iskolák fenntartására /30/. Ez történt 1902. április 
4-én is, amikor a cinderibogádi ev.ref.tani tói illetményeket 
rögzítő díjlevelet vizsgálta felül. A felekezeti iskolaszék el
nöke államsegélyt kért. A tanítói jövedelem csökkenésével indo
kolta a kérelmet. A közigazgatási bizottság Sey Tamás szolgabí
rót bízta meg az ügy kivizsgálásával. Ennek alapján a testület 
állásfoglalása a következő volt:

"...A tanítói illetmények csökkenését kellően beigazolva nem 
látja, miért is folyamodó iskolaszék azon kérelmét, hogy a ta
nító fizetésének 200 koronáig leendő kiegészítésére államsegély 
engedélyeztessék, elfogadható indokok hiányában teljesíthetőnek 
nem véleményezi. Indok: Amikor minden kétséget kizárólag beiga
zoltatott, hogy az 1893. szeptember 23-án felvett javadalmi 
jegyzőkönyv szerint a párok száma 100-ról 87-re, a tankötelesek 
száma pedig 32-ről 23-ra apadt, mindazonáltal a tanító illetmé
nyeire vonatkozólag a legújabban felvett javadalmi jegyzőkönyv 
szerint a tanító összes fizetése 990,86 koronában állapíttatott 
meg, ebből leszámítva a jegyzőkönyv i./ pontja alatt felvett 
160 korona lakbéregyenértéket és a j./ pont alatt felvett kony
hákért évi jövedelmének 22,54 korona pénzértékét, a tanító fi
zetése még máig is 808,32 koronát teszen ki, államsegély enge
délyezésének szükségessége fenn nem forog." /31/

Azzal, hogy az iskolaszékek kiállították a tanítói díjleve
leket, és ezeket a közigazgatási bizottság figyelemmel a taní
tók érdekeinek "megcsorbítatlanságára", ellenőrizte és jóvá
hagyta, a jövdelmekhez való hozzájutás korántsem ment mindig 
zökkenőmentesen. Sok esetben az illető tanítónak panasszal kel
lett a közigazgatási bizottsághoz fordulnia. Ez a helyzet vé
gig vonul egész vizsgált korszakunkon.

Több esetben a községek az iskolai földek után járó adófize
tési kötelezettségeiket igyekeztek áthárítani a tanítókra. Csak 
egy példa: 1878. július 8-án a közigazgatási bizottság a nyom- 
jai tanító, Heyer István panasza kapcsán, a népoktatási törvény
re hivatkozva, védve a tanítók érdekeit, arra az elvi állásfog
lalásra jutott, hogy a tanítók jövdelmeit nem lehet leszállíta
ni. Utasította a község vezetőit, hogy az adót továbbra is a 
község fizesse. A panasz oka az volt, hogy a tanító jövedelmé
nek egy részét képező 16 hold földet az iskola nevére telek- 
könyvezték. Ezután rendelte el a község a tanító részére az a- 
dófizetést. A tanító szerint az adót eddig is a község fizette.
A közigazgatási bizottság kérdésére a pécsváradi járás szolga- 
bírája is megerősítette a tanító állítását. Ezután hozta meg a 
bizottság a határozatát, kimondva, hogy a "község által 18 éven 
át minden ellenvetés nélkül teljesített fizetések a gyakorlat 
által szentesítve a községre nézve kötelezőkké ’ettek /32/.
1885. március 9-én tárgyalták özv. Möhler Antalné olt báni ta
nítónő panaszkérelmét. Eszerint még 1884. január x4-én kelt az 
a közigazgatási bizottság határozat, amley elredelte a bara- 
nyavári járás szolgabírája részére, hogy a tanítónénak járó 85
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frt járandóságot hajtsa be a hitközségen. Ezzel az összeggel a 
hitközség az 1879-1884. évekre tartozott neki. A közigazgatási 
bizottság újból elutasította a szolgabírót, hogy ha még nem haj
totta volna be a kérdéses összeget, azonnal tegye meg és kézbe
sítse az özvegynek /33/. 1895. január 15-én Dillmann József püs
pöklaki felekezeti kántortanító hátralékos fizetésének behajtá
sa ügyében utasítottaa közigazgatási bizottság a főszolgabírót. 
Egyben felhívta a figyelmét arra is,hogy figyelmeztetésben ré
szesítse a hitközség elöljáróságát, mivel ez már a második eset, 
hogy a tanító fizetését hatósági úton kell behajtani /34/.

Baranya vármegye kir. tanfelügyelője 1902 júniusában azt je
lentette a közigazgatási bizottságnak, hogy Bozsok és Bán köz
ségek elöljáróságai vonakodnak fizetni a gazdasági ismétlőisko
lák tanítóinak. A közigazgatási bizottság június 10-én tartott 
ülésén utasította a községek vezetőit a kifizetésekre. Az indok
lás szerint az 1896. évi 60.764. VKM-rendelet szerint a gazda
sági ismétlőiskolák tanítóinak díjazásáról a községnek kell gon
doskodni. Még pedig oly módon, hogy 100-100 frt-ot kell beállí
tani a községi költségvetésbe és ezt féléves előleges részle
tekben kell kifizetni /35/.

Az, hogy nem kapják meg járandóságaikat a tanítók, akár a 
"sztrájk" eszközének igénybevételére is kényszer!thette őket az 
elkeseredés. /Igaz, hogy ez nagyon kirívó eset volt, s csak az 
érdekesség, miatt említjük. A jellemző természetesen az volt, 
hgy panaszbead ványol< útján igyekeztek a tanítók érvényesíteni 
jogos követeléseiket./ Ebben a komoly formában jelentkezett a 
tiltakozás Mohácson, a tanonciskolában. A tanonciskolái bizott
ság elnöke 1885 márciusában jelentette a tanfelügyelőnek, hogy 
a tanítók beszüntették a tanítást, mivel a megállapított fize
tésüket nem kapták meg. A tanfelügyelő az április 7-i közigaz
gatási bizottsági ülés elé terjesztette az ügyet, kérve a fe
gyelmi vizsgálat megindítását. A bizottság a mohácsi járás szol- 
gabíráját bízta meg a kivizsgálással, azzal a külön utasítással, 
hogy hasson oda, hogy az oktatás fennakadást ne szenvedjen /36/. 
A szolgabírói jelentés június 8-án került a testületi ülés elé.
A jelentés szerint félreértésen alapult a tanítók munkabeszün
tetése, mert nem kapták meg az értesítést a részükre kiutalt 
tiszteletdíjakról. Ugyanis az ipariskolai bizottság erről ho
zott határozatát elfelejtették velük közölni. Ezenkívül a bíró 
sem fizethetett nekik, mivel a községi képviselőtestülettel sem 
közölték.A tanítóknak egyébként csak négy óra mulasztásuk volt: 
különben a probléma már rendeződött. A közigazgatási bizottság 
rosszalását fejezte ki határozatában a tanítóknak mert "akár
milyen sérelem is éri őket, a törvényes út megvan sérelmeik 
orvoslására" /37/.

A hosszú évek munkája után már munkaképtelennek minősített 
tanítók részére (amennyiben tagjai voltak az országos tanítói 
nyugdíjintézetnek) nyugdíjjogosultságot állapítottak meg a 
minisztériumban. Ennek egy részét az adott község vagy hitfele
kezeti iskolaszéknek kellett folyósítania volt igazgatója 
részére. Sajnos, ugyanúgy, ahogy aktív korukban problémás volt 
járandóságukhoz hozzájutni, a nyugdíjat sem tudták mindig simán 
megkapni. A megállapított nyugdíjhányadot a minisztérium közöl
te a közigazgatási bizottsággal, az pedig a járás vezetőjének 
feladatává tette a tanító részére járó nyugdíj kifizetésének
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biztosítását. Természetesen a felmerült panaszokkal is a bizott
ság foglalkozott.
A miniszter 1794. március 26-án utasította a közigazgatási bi
zottságot, hogy Báltin János munkaképtelennek talált tanító ré
szére a bodolyai r.kát.hitközség terhére nyugdíjhányad fejében 
évenként 113,52 frt-tal megállapított összegnek 1895. február 
1-től történő pontos kiszolgáltatása iránt intézkedjék. A közi
gazgatási bizottság a főszolgabíró részére szóló határozatot fo
gadott el, amelyben utasítottta, hogy szerezzen érévnyt a mi
niszteri utasítsában foglaltaknak /38/.
A közigazgatási bizottság 1902. február 11-én tudomásul vette a 
miniszter 92,649/1901. számon hozzá küldött rendeletét:
"..miután Ebner István bári munkaképtelen r.k. tanítót, tekin
tetbe véve 40 évet meghaladó munkaszolgálatát, az 1891: XLIII. 
te. 14 §-ával, továbbá érvényükben meghagyott régebbi kormány
rendeletek értelmében 752,60 korona tisztán tanítói jövedelmé
nek teljes összegével felérő nyugdíj illeti meg, amelynek az or
szágos tanítói nyugdíj- és gyámalapból engedélyezett összegen 
felüli részét az idézett törvényszakasz értelmében 1870 előtti 
szolgálatai alapján az iskolafenntartó tartozik kiegészíteni, 
ennélfogva felhívja a közigazgatási bizottságot, hogy az or
szágos tanítói nyugdíjalapból egyidejűleg folyósított 640 ko
ronán felül a bári r. kát.hitközség terhére nyugdíjhányad fe
jében évi 112,60 koronával megállapított összegnek az 1902. 
február 1-től leendő pontos kiszolgáltatása iránt intézkedjék". 
/39/

A népoktatás eredményes megvalósításának objektív feltéte
léhez tartozott a megfelelő iskolaépület megléte. A probléma 
itt úgy jelentkezett, hogy vagy egyáltalán nem volt hol taníta
ni, vagy a már meglevő iskolaépület szorult bővítésre, mivel a 
meglévőt a megengedett tanulói létszám már régen túlhaladta. E- 
zen a téren is a közigazgatási bizottságra hárult elsősorban az 
"odafigyelés" feladata. Véménd község kért 1878-ban a minisz
tertől halasztást az iskola épületének bővítésére. A miniszter 
a kérvényt leküldte Baranya vármegye Közigazgatási Bizottsá
gához, kérve véleményét. A testület a kért halasztást nem ja
vasolta. Indoklása szerint 235 tanköteles jár a véméndi isko
lába, s őket egy 63 éves tanító oktatja. így nemcsak új tan
teremre, hanem még egy tanítóra is szükség lenne. Ezért na
gyon indokolt az új tanterem megépítése, de "tekintve az ér
zett nyomós pénzviszonyokat", egy év halasztást mégis java
solt /40/. A miniszteri válasz avval a kikötéssel engedélyezte 
az egy évi halasztást, ha az 1879/1880. tanévre az új tante
rem készen lesz és a második tanítói állást is megszervezi a 
község /41/.

A tanfelügyelői jelentések alapján értesült a közigazgatási 
bizottság leginkább a megye iskolaügyének helyzetéről, így az 
iskolaépületek állapotáról is. Főleg az egyházi fenntartású 
iskolák állapota volt elkeserítő. A közigazgatási bizottság 
keze meg volt kötve, mivel közvetlenül nem intézkedhetett. Meg 
kelett keresnie az illetékes egyházi főhatóságot és annak se
gítségét kérnie. ' 1885. március 9-én terjesztette a bíróság 
elé a tanfelügyelő a ráckozári iskola helyzetéről szóló je
lentését :
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"...Az előadás a mai napig is a régi rozzant, dohos, szűk, ve
szélyes s egyáltalán minden tekintetben kifogásolt iskolaépület
ben tartatik, holott határozott Ígéretet tettek, hogy mihelyt 
tanítót kapnak, egyelőre is az iskolát, a tanítói lakást bérház
ba fogják elhelyezni, s az építkezést megkezdik".
A tanfelügyelő kérte a testületet, hogy lépjen közbe, mert e- 
nélkül nem látja reményét annak, hogy az időről időre elhalasz
tott építkezést valaha is elvégzik. A közigaztatási bizottság 
úgy határozott, hogy megkeresi az egyházi főhatóságot, hogy ők 
szorítsák rá az iskolaszéket az építkezés elvégzésére /42/.

Az iskolaépítési kötelezettségek alól azonban a községek is 
igyekeztek menekülni. De ők hátrányban voltak az egyházakkal 
szemben, mert azokat az 1868: VIII. te. csak feljogosította is
kolák állítására, de számukra kötelezővé nem tette. 1878-ban 
Nagykozár község kérte a közigazgatási bizottságtól, hogy esz
közölje ki számukra az iskola felépítését állami költségen, te
kintettel zilált anyagi helyzetükre /43/. Nem kutattunk rá, hogy 
végül is kinek a költségén épült fel az iskola, de az tény, 
hogy 1894-ben már bővítésre szorult. A közigazgatási bizottság 
1894-es határozata szerint a községet terheli még egy tanterem 
hozzáépítése az iskolához. A község képvisleőtestülete, hivat
kozva szorult anyagi helyzetükre és arra, hogy az iskola fele
kezeti jellegű (s így a hitközséget terhelik az anyagi kiadások) 
kérte a bizottságot, hogy mentse fel őket ezirányú kötelezett
ségük alól. A közigazgatási bizottság 1895. január 15-i ülésén 
úgy foglalt állást, hogy mivel eddig az iskola nem lett a r.k. 
hitközség nevére telekkönyvezve, hanem továbbra is a politikai 
község nevén van, a községet terheli az iskolaépítkezés költsé
gei /44/. A község vezetői, élve törvényes jogukkal, megfeleb- 
bezték a döntést a miniszternél. A végleges döntés, amely 1895. 
június 19-én kelt, helyben hagyta a közigazgatási bizottság 
döntését, avval a megokolással, hogy ha a felekezeti iskola 
helyszűke miatt nem tudja befogadni a gyerekeket, a polgári 
község kötelessége a megfelelő iskola felépítése. A közigazga
tási bizottság ülése elé július 9-én került a miniszteri dön
tés. A testület határozata megállapította, hogy a nagykozári 
r.kat. iskola tanterme 12,3 m hosszú, 5,8 m széles, és így csak 
72 tanuló fér el benne, nem pedig 124.

Ezért kötelezte a község elöljáróságát, hogy a törvényes 
követelményeknek' megfelelő iskola felállításáról gondoskodjék 
/45/.
A zsúfolt tantermek esetén, mivel új tantermek építésére sem az 
egyházközségeknek, sem a politikai községeknek nem volt anyagi 
fedezetük, kényszermegoldásként olyan rendelkezéseket szokott 
a közigazgatási bizottság hozni, amelyben előírta az iskolába 
járó tanulók megosztását délelőtt és délután járókra. Ez volt 
a váltott tanítás.

Megyénk tanügyének nem éppen rózsás helyzetére világított 
rá a tanfelügyelőnek a közigazgatási bizottság részére készí
tett jelentése 1902 októberében:

"...A mánfai r.k. iskolánál 1 tanteremben 112, a geresdi 
r.kjskolánál 1 tanteremben 111, a szalatnaki r.k.iskolánál 
1 tanteremben 1 tanító vezetésére 101 mindennapi tanköteles
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gyerek van bízva, az utóbbi iskolánál pedig a tanítói lakás és 
melléképületek közveszélyesek, továbbá a bári r.k. iskola tan
terme alacsony és a gyermekek befogadására szűk, a gazdasági 
épületek is javítást igényelnek. A marázai és szabari rk.isko
laszék felszerelése hiányos, amennyiben a szabari r.k. iskolá
nál a szemléltető és természettani képek és az osztrák-magyar 
monarchia fali abroszai, a marázai r.k. iskolánál pedig a ta
nítói lakás is javítást igényel, és végül, hogy a marázai ág.h.. 
ev.iskola tanterme padozatlan a tanítói lakás és gazdasági épü
letek pedig közveszélyesek, düledezők."
A közigazgatási bizottság csak azt tudta csinálni, hogy jegy
zőkönyvi kivonatok formájában megküldte állásfoglalását az il
letékes egyházi főhatóságokhoz: a pécsi eghyázmegye püspökének 
azt, hogy Mándfán, Geresdlakon, Szalatnakon még egy tantermet 
állíttasson fel, a hozzátartozó tanítói állást is szervezze meg, 
Szalatnakon egy új tanítói lakást építtessen, Bárban szintén 
bővíttesse az iskolát, és gondoskodjon a gazdasági épületek 
helyreállításáról. A marázai és szabari iskolákat lássa el új 
taneszközökkel, de Marázán a tanítói lakást is javíttassa meg.
A dunántúli ág.h.ev.püspöknek javasolta a marázai ág.h.ev.is
kola tantermének padoztatását, új tanítói lakás építését /46/.

A közigazgatási bizottságnak az egész korszakon vissza-visz- 
szatérő problémát okozott az iskolakötezettség biztosítása. Min
den évben össze kellett írni az iskolaköteles gyermekeket. A 
miniszter részletes rendeletet bocsájtott ki mindig az összeí
rás lebonyolításának módjáról. Az összeírásokat a községek e- 
löljáróinalf kellett elvégezniük, miután a közigazgatási bizott
ság közvetítette hozzájuk a miniszteri rendelkezéseket. De amíg 
kialakult az 1890-es évek közepe táján a legmegfelelőbb mód
szer, addig sok probléma adódott a lebonyolítások körül, és ma
gával a tankötelesek létszámának hitelt érdemlő megállapításá
val is.

1885-ben a miniszter felszólítottta a közigazgatási bizottsá
got, hogy tegyen javaslatot olyan eljárási módra, "melyet a 
községi elöljáróságok a tanköteles gyerekek életkorának anya
könyvi igazolására nézve szem előtt tartani kötelesek". A közi
gazgatási bizottság a tanfelügyelő javaslatát 1885. december 
7-én vitatta meg és a következő javaslatot terjesztette fel 
a miniszterhez:

"1. a községi elöljáróság mindenekelőtt kikéri a községben 
lévő minden felekezet lelkésze, illetve anyakönyvvezetőjétől a- 
zon évi 9 korosztály éveiben születtek és életben lévők név
jegyzékét.
2. Ezután vagy ezzel egyidejűleg összeiratja saját községei ál
tal házról házra menve az azon évre tanköteles korban lévő 9 
korosztálybeli tanköteles gyermekeket.
3. Vagy ami ennél még jobb, közhírré tesz dobszóval és falraga
szok útján is, hogy minden szülő, gazda vagy gyám tartsa köte
lességének tanköteles korban lévő gyermekét vagy gyámoltját, 
különben legszigorúbb pénzbírság terhe mellett a község házá
nál a kitűzött időben beiratni.
4. Ennek megtörténte után, minthogy az összeírási nap
lóban a tanköteles születési helye /és éve is legalább megkö
zelítőleg/ bennfoglaltatik, vizsgálja át a községben születtek
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születési évét és a lelkésztől nyert anyakönyvi kimutatás sze
rint igazítsa ki, a nem helyben szülöttekre nézve pedig, hivat
kozással a fenti minisztériumi rendeletre, az anyakönyvi kivo
natot az illető anyakönyvvezetőtől hivatalból szerezze meg.
5. Ezen összeírások hitelességéért a községi elöljáróságok té
tessenek felelőssé".
Ezt a javaslatát a közigazgatási bizottság olyannak tartotta, 
amelynek segítségével el lehet érni a tanköteles kor pontos 
megállapításának célját és az összeírások megfelelő elvégzését 
/47/.

Azonban hiába volt a precíz összeírás, a tankötelesek isko
lába járatása nem volt kielégítő. Az egész korszakon végigvo
nult a nagyfokú iskolai hiányzások tendenciája. A közigazgatási 
bizottság 1883-ban, 1889-ben, 1892-ben hozott ugyan erélyes han
gú határozatokat a községi elöljárók felé, amelyben felhívta 
figyelmüket az iskolábajárások szigorú ellenőrzésére és a mu
lasztó gyerekek szüleinek megbüntetésére /48/. Azonban hiába 
volt minden. Az 1895. február 5-i testületi ülés elé olyan je
lentést terjesztett a tanfelügyelő, amiből az derült ki, hogy 
az 1893/1894. tanévben az egész megye területén az igazolatlan 
félnapi iskolai mulasztások száma 217.882-t tett ki. Azonban 
csak 15.750 esetben történt büntetés, s ezekből is csak 235 
frt.bírságpénz folyt be. Kérte a közigazgatási bizottságot, 
hogy intézkedjék a rendes iskolába járás ügyében. A testület 
utasította újból a községi elöljáróságokat a korábbi utasítások 
pontos végrehajtására /49/.

A mulasztások okainál fő indítékként a legtöbbször a szülők 
szegénysége szerepelt, amikor nem tellett lábbelire gyermekeik 
részére. Ez az őszi-téli időszakban hatványozottan jelentkezett. 
De az iskolai hiányzások okai közt szerepelt a rendelkezések 
nem ismerete is. Például 1902-ben a baranyavári járás főszolga- 
bírája jelentette a közigazgatási bizottságnak, hogy Csuza köz
ség 34 r.kát.tanköteles gyereke közül 10 fő azért nem jár is
kolába, mert "őket a szülők nagy szegénysége miatt sem a csuzai 
ev.ref., sem a vörösmarti r.kat iskolába fel nem vették". A köz- 
igazgatási bizottság határozatában kioktatta az iskolaszéket: 
az 1868: XXXVIII. te. 51 §-a és az ennek alapján kiadott 26.288/ 
1887. VKM-rendelet szerint a szegénységüket igazolok tandíjmen
tesek és még a tankönyveket is ingyen kell megkapniuk az isko
lától. Ezért a két iskolaszék köteles felvenni az említett ta
nulókat. A főszolgabírót utasította a bizottság rendeletének 
érvényesítésére /50/.

A terjedelem adta korlátok miatt csak töredékét tudtuk be
mutatni azoknak a szerteágazó feladatoknak, amelyek a közigaz
gatási bizottságra hárultak a tanügy terén megyénkben. Talán 
azt az erőfeszítést is tudtuk érzékeltetni, amely igyekezett 
érvényt szerezni a törvények, rendeletek megvalósításának, be
leértve a' tanügy jobbítását is. Ezek az erőfeszítések sok e- 
setben nemcsak az alsó szinten akadtak el. 1878-ban a közigaz
gatási bizottság a megintés eszközével élt Pécsszabolcs r.k. 
iskolaszéke irányába, mivel nem tettek eleget iskolaépítési kö
telezettségüknek. Az iskolaszéket a pécsi püspök, mint felettes 
egyházi főhatóság ennek ellenére felmentette az építési köte
lezettség alól. A miniszter jelentést kért az ügyről. A bizott-
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ság jelentését az 1878. november 12-i ülésén készítette el. A 
jelentésből a megye tanügye iránti aggodalom csendül ki, ezért 
tartjuk érdemesnek itt szó szerint közölni:

"Miután a Közigazgatási Bizottság az iskolák megintése al
kalmával a legnagyobb óvatossággal, de mégis kellő figyelemmel 
az 1868.XXXVIII. te. 34. §-ára járt el és megintése alkalmával 
egyedül a megyei tanügy emelését célozta, miután továbbá a köz- 
igazgatási bizottság arról győződött meg, miként a törvény fent 
idézett §-a 10 év lefolyása után csak így ölthet alakot, mert kü
lönben több község a gyermekek számarányához kellő számú tan
terem és tanítói állások felállítására egy évtized múlva sem 
fog gondolni, miután végre ezen követelés, eltekintve a törvény 
rendeletétől, csak azon viszony kifolyása, ami egy 35-40 és 
80- nál több tanköteles gyerekkel bíró község közt úgy lakossá
gi mint vagyoni tekintetben fennforog: a közigazgatási bizott
ság fenntartja eljárása helyességét és kéri a nagyméltóságú val
lás- és közoktatási minisztériumot, miként megintés jogi ere
jét a nevezett iskolafenntartó községet e nemű kötelezettsége 
teljesítésére utasítani méltóztassék". /51/.
Ettől az időponttól kezdve a közigazgatási bizottság többször 
is élt a megintés eszközével, s nem is eredménytelenül. A mi
niszter részére 1895. december 10-én készült jelentése szerint 
eddig az időpontig a tantermek és a tanítók nem megfelelő volta 
miatt 52 r.k., 5 ág.h.ev., 4 ev.ref., és 2 görögkeleti feleke
zeti iskolaszéket intett meg. Ezek közül 55 iskolánál pz ész
lelt hiányosságokat régen megszüntették már, 8 iskolánál pedig 
tárgyalás alatt állnak a hiányosságok felszámolása. A másodszo
ri megintés szükségessége ezért nem áll fennt, s ezt nem is 
véleményezi /52/.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a közigazgatási bi
zottság tevékenységét Baranya megyében a tanügy terén a tör
vények és rendeletek alapos ismeretének birtokában minden eset
ben az vezérelte, hogy a népoktatás terén meglegyen a kellő 
színvonal, amit csak a korabeli politikai, társadalmi viszo
nyok lehetővé tettek.

Jegyzet
/1/ Kelemen Elemér: Somogy megye népoktatása közoktatásunk pol

gári átalakulásának időszakában, 1868-1918. Bp. 1985. 80-
81. p.

/2/ 1876: VI. te. 30. §., 32. §.
/3/ 1876: XXVIII. te. 6.§., 14.§.
/4/ u.o 7. §.
/5/ u.o. 13. §. ...
/6/ A közigazgatás egyszerűsítése - Törvényhatóság - Község. 

Szerk.: Ladik Gusztáv. Magyar Közigazgatási Törvények
Grill-féle kiadása, Bp. 1909. 443-449.p.

/7/ 20, 311/1876. VKM. 1. §.
/8/ u.o. 2. §. /11/ u.o. 8. §.
/9/ u.o. 3. §. /12/ u.o. 9-14. §.
/10/ u.o. 4-7 §. /13/ u.o. 15-16 §.
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/15/
/16/
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/14/

/18/
/19/
/ 20/
/21/

/22/
/23/
/24/
/25/
/30/
/31/
/32/
/33/
/34/
/35/
/36/
/37/
/38/
/39/
/40/
/41/
/42/
/43/
/44/
/45/
/46/

/47/
/48/
/49/
/50/

Csizmadia Andor-Asztalos László-Kovács Kálmán: Magyar ál
lam- és jogtörténet. Bp. 1972.
Csizmadia-Asztalos-Kovács: Magyar állam- és jogtörténet. 
Bp. 1986.
Köte Sándor: Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és 
dualizmus korában, 1849-1919. Bp. 1975. 70.p.
Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus 
rendszerében. Bp. 1976. 139.p. Kelemen Elemér id. mű.:
81.p. Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának és Ba
ranya vármegye Népnevelési Bizottságának kapcsolata még 
feltárásra vár. Mi nem találkoztunk az általunk vizsgált 
időpontokban a két testület kapcsolatára utaló források
kal .
7890/1930. ME. "A közigazgatási bizottságok különleges a- 
lakulatai". 1. §., 3. §. Ennek valóban hét tagja volt. 
229/1885. közigazgatási bizottság ülésjegyzókönyvi száma 
/a továbbiakban: jkv./
588/1885. jkv.
204/1902. jkv. Egészen 1902-ig nem hangsúlyozzák a rende
letek külön, hogy az elnökként kiküldendő személy lehe
tőleg a kir. tanfelügyelő legyen. Azt csak az 1902. októ
ber 21-én kiadott miniszteri rendelet mondta ki, hogy az 
"ügy érdekében kívánatos" a tanfelügyelőt elnökként ki
küldeni. /44,246/1902. VKM: 63.§./
349/1902. jkv. 
214/1885. jkv. 
168/1895. jkv. 
264/1895. jkv. 
10,000/1894. VKM 
287/1902. jkv. 
678/1878

/26/ 679/1895. 
/27/ 786/1895. 
/28/ 177/1895. 
/29/ 672/1895. 

22. §■

jkv.
jkv.
jkv.
jkv.

jkv., 794/1878. jkv. 
jkv.218/1885

175/1895. jkv.
411/1902. jkv.
322/1885. jkv.
509/1885. jkv.
566/1895. jkv.
130/1902. jkv.
886/1878. jkv.
1184/1878. jkv.
231/1885. jkv.
267/1878. jkv.
172/1895. jkv.
787/1895. jkv.
839/1902. jkv. A közigazgatási bizottságnak annál is inkább 
az egyházi főhatósággal kellett tartania a felekezeti isko
lák ügyében a kapcsolatot és nem pedig közvelenül az egy
házközségekhez fordulnia, mivel az 1877. évi 29,602. számú 
VKM-rendelet ezt írta elő.
1285/1885. jkv.
360/1883. jkv. 1209/1889. jkv., 269/1892. jkv. 
263/1895. jkv. /51/ 1367/1878. jkv.
277/1902. jkv. /52/ 1608/1895. jkv.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

NAGY IMRE GÁBOR
A rendezett tanácsú városi jogállás kérdése Mohácson a XIX. szá
zadban

Mohács püspöki mezővárost az uralkodó 1840. március 26-i sza
badalomlevelében ruházta fel első fokú bírói hatósággal ellá
tott rendezett tanáccsal ill. rendezett ítélőtanáccsal. A sza
badalomlevél alapjául egyrészt a kiváltságos /privilegiált/ me
zőváros eddig kivívott jogai és kiépült közigazgatása szolgált, 
amelyeket elsősorban a királyi rendeletek szabtak meg, másrészt 
az 1836. évi IX. és XX. te.

Mohács és a földesúr viszonyát elsőként az 1747. április 
13-i királyi rezolució szabályozta átfogóan. Mohács tanácsa 
kisebb ügyekben, 6 forint értékig bíráskodhatott, a nagyobb bün
tetést igénylő vétségek az úriszék elé tartoztak. A bírókije
lölés /kandidáció/ és a megerősítés /konfirmáció/ joga a föl
desurat illette meg, a választás pedig a mezővárost /1/. Az 
esküdteket és a jegyzőt /nótárius/ szabadon választhatták meg 
ill. fogadták fel, az évenkénti /általában november 1-jén tar
tott/ tisztújításon. A pécsi püspök mint földesúr ellenőriz
hette még a város háztartását, felülvizsgálhatta az évi szám
adásokat /2/.

Mohács város közigazgatása csak 1763-tól vizsgálható, mivel 
az előző időszakból nem maradt fenn jegyzőkönyv, ill. nagy va
lószínűséggel nem is vezették rendszeresen és folyamatosan. Ek
kor a belső tanács /magisztrátus/ bíróból, a 6 tized szerinti 
6 esküdtből és jegyzőből állt, akiket az 1747. évi rezolució 
szerint választottak /3/. A hat esküdt közül került ki az al- 
bíró és később a pénztárnok /kamarás/ is. Külön pénztárnokot 
elsőként az 1769. november 5-i tisztújításon választottak. 
Friez Márton borbély személyében /4/. A következő években a 
pénztárnok az esküdtek közül került ki. A feladatok sokasodá
sával a belső tanács létszáma fokozatosan növekedett. Az 
1777. november 1-jei tisztújításon a katonaság ügyeinek in
tézésére kvártélymestert választottak, aki esküdt is volt, így 
eggyel gyarapodott a tanács tagjainak a létszáma /5/. II. Jó
zsef korára a belső tanácsot a bíró, hét esküdt (közülük az 
egyik az albíró), a pénztárnok és a jegyző alkotta /6/. Már a 
pénztárnoki tisztség is elvált az esküdségtől, és mind a hat 
tizednek külön esküdtje volt.
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Mohács és a pécsi püspök évtizedes úrbéri perét az 1796. é- 
vi "Transactio " /megegyezés/ zárta le, amely a város győzel
mét hozta, és megerősítette, sőt kiterjesztette az 1747-es re- 
zoluciőban foglaltakat /7/. Az 1796. november 3-i tisztújítás
tól kezdve a pécsi püspök megbízottja, általában az uradalmi 
prefektus /jószágkormányzó/ nem három, hanem négy személyt je
lölt a bíróválasztáson /8/. Ugyanekkor csatolták a mezőváros
hoz Új/Külső/Mohácsot, amely az előbb az uradalomhoz tarto
zott /9/. Az új városrész /a későbbi külső, hetedik tized/ is 
választhatott az 1800. október 7-i helytartótanácsi rendelet a- 
lapján esküdtet a belső tanácsba, az 1801. november 1-i tiszt
újítástól kezdve /10/. A fenti rendelet meghatározta a tanács 
összetételét: bírd, albíró, jegyző, pénztárnok és hét esküdt 
/11/.

1810-ben, amikor az uradalmi prefektus azzal fenyegetőzött, 
hogy a pécsi püspök fölmondja a Transactiót, a város szabad 
királyi rang kérelmezését határozta el, és ezért 1000 aranyat 
ajánlott fel. A kérés nem járt, nem járhatott sikerrel, mert 
Mohács nem rendelkezett a. kellő feltételekkel /12/.

Az 1820-as évek második felében jelentősebb változás kö
vetkezett be Mohács közigazgatásában. 1825-1826-ban teljesen 
elkülönült egymástól a külső és belső tanács. Az állandó jel
legű külső tanácsot az 1776. november 2-i tisztújításon hozták 
létre. Minden tizedből 10-10, összesen 60 személyt választot
tak be, ezért is nevezték hatvanosságnak. A hatvanosok tiszt
sége élethossziglan tartott. 1825-ben választottak először 
Mohácson szószólót a külső tanács /hatvanosság, választott köz
ség/ élére /13/. A városházi volt pandúrszobát, a mellette lé
vő kamra és pince hozzácsatolásával átalakították a külső ta
nács üléstermévé /14/. Ezentúl a külső és belső tanács jegyző
könyvét is külön vezették. Hosszú folyamat volt, amíg a külső 
tanács segítő, tanácsadó szervből a mezőváros valódi irányító 
testületévé, a gazdálkodás felügyeleti szervévé vált /15/.

Ugyanebben az időben a város hivatalnoki kara is gyarapo
dott. 1826. november 2-án irászt, ill. kancellistát /írnokot/ 
/16/, 1827. november 2-án pedig vicekamarást /alpénztárnokot/ 
választottak /17/.

A gyámügyeket már régóta az árvák atyja intézte, aki ugyan 
nem volt tagja a belső tanácsnak /18/. A szabadalomlevél meg
kapásának idejére, 1840-re tehát már kiépült a város közigaz
gatási szervezete, új tisztség csak a főjegyzői, ügyészi és 
városkapitányi lett.

Az 1836. évi XX. te. megkülönböztette a rendezett ítélőta
nácsot tartó mezővárost más községektől /19/. Joggal felte
hető, hogy éppen az 1836. évi törvénycikkek hatására kérte 
Mohács 1837-ben a rendezett tanácsú mezővárosi rangot, amit 
1840. március 26-án meg is kapott /20/.

A szabadalomlevéllel a külső tanács mellett a belső tanács 
is állandó jellegűvé vált. Nemcsak a külső tanács /választott 
közönség/ tagjait választották élethossziglanig, hanem a ta
nácsnokokat is. Tisztújítást nem évenként, hanem három éven
ként kellett tartani, és csak a fő- és mádodbírót, városkapi
tányt, szószólót kellett mindig újraválasztani, ill. a mindkét 
tanács éppen hiányzó tagjait megválasztani. A tisztújító szé
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ken az uradalmi biztos elnökölt, a főbírót továbbra is a földes- 
úr jelölte ki négyes jelöléssel, de a megerősítés joga már nem 
illette meg. A fő- és aljegyzőt, ügyészt, pénztárnokot, árvák 
atyját, írnokot valamint a vásárbírót és hegymestert szintén 
nem kellett újraválasztani a tisztújító széken, csak ha megü
rült az állásuk. A főbírói 'tisztség kivételével a kijelölést a 
városi tanács végezte, a választást pedig a választott közön
ség. A választott közönség 60 írástudó férfiból és a szószóló
ból, a városi tanács fő- és másodbíróból és 7 törvényben jár
tas tanácsnokból állott -- közülük egyik a városkapitány /21/.

Nagy jelentőségű volt az első fokú bírói hatóság megszerzé
se. Hatos Gusztáv városi főjegyző az 1841. január 17-i tiszt
újításon külön kiemelte: "...elértük azon időt, hogy egy ren
dezett állandó tanácsot képezhetünk, mely lakostársainak tör
vényt mint első hatóság szolgáltat, melly a belső bátorságra 
felügyelend... " /22/. A városi tanács mint törvényszék, amely 
a fő- ill. másodbíróból és legalább öt tanácsnokból állott, a 
szóbeli perekben az 1836. évi XX. te. szerint 60 forint érté
kig, a többi perekben pedig a törvények szerint ítélhetett. A 
tanács bírói végzései ellen nem az úriszékhez, henem Baranya 
vármegye törvényszékéhez lehetett fellebbezni /23/.

A város jelentősen kibővült közigazgatási és igazgságszol- 
gáltatási hatáskörét az új tisztségek is jelezték. A megnöve
kedett rendészeti feladatokat külön városkapitány végezte, aki 
az 1840. évi IX. te. szerint a mezei rendőrségi bíráskodást is 
ellátta. A városi főjegyző előzőleg ügyvéd volt, így jogi kép
zettségénél fogva kellően tudta képviselni a város érdekeit.
A városi ügyész feladata "a perek előmozdítása" volt /24/.

Mohácsnak a rendezett tanácsú mezővárosi jogállás kedvezőbb 
lehetőséget biztosított a fejlődésre, nagyobb, szabadabb moz
gásteret jelentett. A város azonban nemcsak a vármegye, hanem 
a pécsi püspök mint földesúr joghatósága alá is tartozott /25/. 
Mint Horávth János uradalmi főigazgató kihangsúlyozta az 1841. 
évi tisztújításon Mohácsról: "...más részben megmaradt viszo
nya ugyanaz, amely volt -- ti. megmaradt, és megmaradni akart 
törvényes földesurának oly hű jobbágya, minőre egy földesura
dalom teljes joggal és mindenkor számot tarthat -- és megma
radtak kötelességei mindazok, melyekre nézve a legkegyelmesebb 
királyi szabadalomlevél által kiváltva nies" /26/. A fent 
említett földesúri jogokon kívül a püspöki uradalom hagyta jó
vá az éves költségvetést, a városi adókivetést, és ő ellenő
rizte az éves számadást, bár a város többször kérte, hogy a 
megyei számvevő hivatal végezze, ne az uradalom. A megye a 
szabadalomlevél 16. pontjára és az 1836. évi IX. te. 2. és 4. 
§. ra hivatkozva ezt elutsította /27/.

1848. május 25-én az 1848. évi XXIII. és XXIV. te. szerint 
első ízben tartottak szabad , földesúri befolyás nélküli tiszt
újítást Mohácson, amikor is új városi tanácsot és 73 fős kép
viselőtestületet választottak /28/.

A szabadságharc bukása után a szabadalomlevél felfüggesz
tésére került sor, így 1850 és 1860 között Mohács nem élhetett 
a rendezett tanácsú várost megillető jogokkal. Már 1849. feb
ruár 22-én felfüggesztette ifj. Majláth György királyi biztos 
a városi közgyűlések tartását és új városi' tanácsot, a képvi
selőtestület helyett pedig 21 fős gazdasági választmányt ne-
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vezett ki /29/. A mohácsi városi törvényszék működését felsőbb 
rendeletre 1850. júliusában függesztették fel /30/. A törvény
kezést az újonnan felállított mohácsi járásbíróság látta el, a 
város közigazgatási hatáskörének tekintélyes részét pedig a mo
hácsi közigazgatási szolgabíró /járási biztos/ vette át. 1854- 
ben az alsófokú közigazgatás és igazságszolgáltatás újbóli 
egyesítése (a cs. kir. vegyes szolgabíróságok felállítása) nem 
változtatott Mohács helyzetén /31/. 1857-ben újabb változás
történt a város közigazgatásában.- Ettől a polgármester, a 
városi titkár /jegyző/, a városi tanácsos, 12 részes és 17 ren
des képviselő állott a város élén /32/. Az 1859. évi községi 
törvény kapcsán Mohács a városi jogállás újbóli kérése mellett 
döntött /33/. A Belügyminisztérium az önálló tanács és község- 
szervezés iránti folyamodvány elbírálását a községi törvény 
közrebocsátásáig elhalasztotta /34/, amely törvény azonban 
sohasem lépett életbe /35/.

Az 1860. október 20-i Októberi Diploma és a vele kapcsola
tos legfelsőbb kéziratok rendelték el a magyar kormányszékek 
/kancellária, helytartótanács/, a megyei és városi önkormány
zatok visszaállítását /36/. A következő évben, 1861-ben állí
tották vissza a város rendezett tanácsát . Mohács abszolutiz
muskori kinevezett tisztviselői és képviselői 1860. december 
23-án adták be lemondásukat Scitovszky Márton főispánnak /37/.
A tisztújítást az 1848. évi XXIII. és XXIV. te. szerint tar
tották meg 1861. január 22-én Jeszenszky Ferenc első alispán 
elnökletével /38/. Az 1848. évi hagyomány szerint kb. 74-79 
fős képviselőtestületet választhattak. A képviselőtestület 
pontos létszáma nem ismert, mert nem maradt fenn a névsoruk, 
csak az ülésjegyzőkönyvből lehet következtetni.

A rendezett tanács visszahozásakor a város ragaszkodott 
az 1840. évi szabadalomlevélhez, ezt tekintette jogalapnak.
A szabadalomlevélben felsorolt tisztviselőket választották 
meg: fő- és albírót, hét tanácsnokot /közülük az egyik a város- 
kapitány volt/, fő- és aljegyzőt, pénztárnokot /egyben árva- 
pénztári ellenőrt/, árvák atyját /egyszersmint pénztári ellen
őrt/ /39/ és hegymestert /40/. Városi ügyészt azonban nem vá
lasztottak. A városi orvosi tisztség a szabadalomlevélben még 
nem szerepelt, az újonnan választott orvos egyébként is fize
tés nélküli volt /41/. Népszószólót nem választottak, a kép
viselőtestület élén a főbíró állt. A képviselőtesület a sza
badalomlevélben rögzített fizetéseket vette alapul, s mivel az 
infláció miatt ez nagyon csekély volt, a helytartótanácstól 
kérte a fizetések felemelésének engedélyezését /42/. A megye
bizottmány nem ismerte el a helytartótanácsot törvényes kor.- 
mányszéknek, ezért nem küldte fel a kérést, hanem jóváhagyó
lag tudomásul vette /43/.

A mezőváros új tanácsa mint első bírósági hatóság, az 1861. 
január 29-i első ülésétől kezdve bíráskodott. Az 1860. július 
15-én, cs.k. bel- és igazságügyi rendeletre visszaállított 
községi bíróság előzőleg csak ideiglenesen működhetett Mohá
cson /44/. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok / továbbiak
ban ITSZ/ szerint a rendezett tanácsú mezővárosokban a városi 
törvényszék szervezését ill. az ITSZ sz-erinti tanácsrendezést 
a megyebizotmány és Mohács egyaránt akarta /45/, de a poli
tikai rendszerváltozás miatt már nem jutott rá idő.
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Az 1861. november 5-i uralkodói leirat a kormányzás új rend
jét, a Schmerling-provizóriumot vezette be, feloszlatta a megye
bizottságokat, a városi képviselőtestületeket, katonai bírásko
dást léptetett életbe, felfüggesztette a helytartótanács testü
leti hatáskörét /46/. Tiltakozásul és az adók, főként a bélyeg
adórendelet hatására 1861. november 12-én lemondott a város ta
nácsa /47/. Két nap múlva a képviselőtestületet is feloszlatták 
és a városi tanács újból, véglegesen lemondott /48/.

Szalay Nikodém királyi biztos, elfogadva Sey László mohácsi 
főszolgabíró javaslatait, 1862. január 21-én új vezetőséget ho
zott létre. A Bach-rendszeri 21 fős gazdasági választmány min
tájára ideiglenesen "21 személyből álló képviselet"-et és az 
1840. évi szabadalomlevél alapján új városi tanácsot nevezett 
ki, akiknek fizetése megegyezett az előző évivel, a tanácsnokok 
száma azonban eggyel kevesebb volt /49/. Az 1840-es szabadalom
levél továbbra is megmaradt jogalapnak, ami alapján végül is 
Frank József főjegyző, kiküldött országfejedelmi biztos rendel
kezésére 60 fős képviselőtestületet és élére népszószőlót vá
lasztottak, akiket Szalay királyi biztos meg is erősített /50/.

A sorozatos lemondások ill. visszalépések jelezték az új 
rendszerrel szembeni ellenszenvet. A január 21-én kinevezettek 
közül három tanácsnok nem fogadta el a megbízást, és a 21 kép
viselő közül 12 /51/, de a következő ülésen négy képviselő 
visszakozott, vagyis összesen nyolc /52/. A március 3-i eskü
tételkor újabb öt képviselő mondott le, és április 23-án még 
egy /53/.

Szalay királyi biztos fent említett január 21 -i rendelkezé
sében az ITSZ szerinti városi törvényszék mielőbbi felállí
tása ügyében is utasította Sey László mohácsi főszolgabírót 
/54/. A rendezett tanácsú mezővárosi szervezet teljes és vég
leges megszervezése azonban közel egy évet vett igénybe, amely 
sejteti az ez iránti ellenszenvet is. A főszolgabíró felszó
lítására, a március 3-i képviselőtestületi ülés két évi 600 fo
rintos városi törvényszéki ülnöki állás létesítése mellett dön
tött, de a képviselőknek kb. egyharmada csak 500 forint fize
tést javasolt, és a választás sem történt meg /55/. Városmér
nöki állás létesítését 1862. május 18-án fogadta el a képvi- 
selőtesület /56/ és Horváth Lajos városmérnök október 1-jén lé
pett hivatalba /57/.

Hiába tartott előzetes tanácskozást a tanácsrendezés ügyében 
az augusztus 17-i képviselőtestületi ülés előtt Baksa népszószó 
ló a saját lakásán, a résztvevők nemtudtak megegyezni a teendők 
ről. Arra az álláspontra jutottak, hogy Baksa népszószóló sze
mélyesen beszéljen Szalay királyi biztossal-. "...Öméltóságától 
azt nyeré válaszul, hogy a városi képviselőség ajánljon törvény 
tudó bírót és szenátorokat, úgy ügyvédet, és mérnököt és ter
jessze fel, Öméltósága azt helyben fogja hagyni." A képviselő- 
testület azonban "a sokféle elágazott vélemény miatt" nem tu
dott dönteni, ezért elnapolta az ügyet /58/.

Mohács mint első bírósági hatósággal ellátott, rendezett ta
nácsú város szervezeti felépítése az 1862. november 25-i képvi
selőtestületi ülésen vált véglegessé , amely Szalay királyi biz 
tos útmutatása alapján foly le. A megválasztott városmérnököt 
ekkor nevezte ki Szalay királyi biztos. A városi törvényszékhez 
legalább három törvényszéki tanácsnokra volt szükség. Kovácse-
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vits Ignác, Pasich Mihály ügyvédeket és Kerese Imre városi 
főjegyzőt /főjegyzői tiszte megtartásával/ választották meg, de 
cember 1-től évi 600 forintos fizetéssel. Városi ügyészt most 
sem tartottak szükségesnek, ez a hivatal betöltetlen maradt. A 
hiányzó képviselőtestületi helyekre pedig hat személyt ajánlot
tak /59/. Szalay királyi biztos a megválasztott tisztviselőket 
és képviselőket kinevezte, akik december 23-án esküt tettek a 
főszolgabíró előtt /60/.

Mohács lakossága az 1869-es népszámlálás szerint 12.140 fő 
volt, területe az 1865/66. évi kataszteri felmérés szerint 
31.076 kát.hold. A nagy területen, többségében mezőgazdaság
ból élő lakosság birtokviszonyai eléggé bonyolultak voltak /61/ 
Ezért tekintette Mohács városa a városi törvényszék megalakí
tása után legfontosabb feladatának a telekkönyvezés ill. a te
lekkönyvi hatósági jog megszerzését, amellyel már az előző év
ben, 1861-ben többször sikertelenül próbálkozott a megyebi
zottmánynál /62/. A képviselőtestület 1862. december 29-i ülé
sén egyöntetűen egy évi 600 forintos telekbírói és egy 400 fo
rintos telekbíró segédi állás létesítését határozta el, és meg
bízta a városi tanácsot a telekkönyv kezeléséhez szüséges hely
ség kialakításával. A magyar udvari kancelláriától kérelmezték, 
hogy a megyei telekkönyvi törvényszék adja át kezelésre a vá
rosi törvényszéknek a mohácsi telekkönyveket /63/. Bár a kérést 
Szalay királyi biztos és a megyei telekkönyvi törvényszék egya
ránt támogatta, az 1863. április 30-i 6021. sz. a. kir. udvari 
rendelet azonban az ITSZ I.R. 35. és 146. §-a alapján elvetette 
/64/. A tanács és a képviselőtestület az elutasítást sajnálkoz
va vette tudomásul /65/.

Súlyos gondot jelentett, hogy a városi törvényszék nem kap
ja meg a telekkönyvi hatósági jogot, hiszen ez a főként mező- 
gazdaságból élő lakosság körében is népszerűvé, de legalábbis 
népszerűbbé tehette volna nemcsak a városi törvényszéket, ha
nem magát a rendezett tanácsot is.

A rendezett tanácsú mezővárosi szervezet elleni fentebb em
lített ellenszenv végül odavezetett, hogy Mohács lakossága ill. 
a lakosságnak vitathatatlan többsége 1865. június 26-án a ma
gyar udvari kancelláriához írt folyamodványában kérte a rende
zett tanács ill. városi törvényszék, városkapitányi és mérnö
ki hivatal azonnali megszüntetését /66/. Előzőleg, amikor a 
kancellária az igazgságszolgaltatás tervezett reformja kapcsán 
1864-ben megkérdezte a rendezett tanácsú városokat, hogy fenn 
akarják-e tartani törvényszéküket, a városi tanács által ösz- 
szehívott 1865. június 18-i rendkívüli gyűlés-ill. népgyűlésen 
résztvevők többsége a törvényszék további fennállása ellen 
szavazott T61 /. A reformra nem került sor /68/, így nem tör
tént intézkedés.

Annak, hogy a lakosság kérte az első bírósági hatóságú ren
dezett tanácsú városi szervezet felszámolását, több oka volt. 
A provizórium alatti kicsiny közigazgatási hatáskör és tiszt
viselők kinevezett volta, népszerűtlensége, a rossz termésű 
évek miatt nyomasztó adó és az adóhátralék katonai végrehajtás
sal történő beszedése, a szegényebb, ill. a főként földművelők
ből álló csoport törekvése a városvezetés , a hatalom megszer
vezésére.
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A rendezett tanácsú mezőváros provizórium alatti csekély ha
táskörére Szalay királyi biztos is rávilágított: "Mohács mező
város 1840. évben nyert királyi szabadalma egyedül a törvényke
zésre szorítkozván, a közigazgatás szempontjából csak azon ál
láspontot és hatáskört követelheti, mely őt e szabadalom meg
nyerése előtt illette, s mely a mohácsi járás legkisebb közsé
gével azonos." /69/. A város tanácsa tehát éppúgy a felsőbb ren 
deletek végrehajtója volt és a főszolgabíró joghatósága alá tar 
tozott , mint a legkisebb község. így nem csoda, hogy a lakos
ság egy része az első fokú bírói hatóságú rendezett tanács lé
tében csak a terheket látta, a hasznát és jelentőségét nem, pe
dig a tanácsrendezés, a városi törényszék és a városmérnöki ál
lás megszervezése csak kb. 2000 forinttal növelte a város kia
dását /70/.

Nem véletlen az sem, hogy a rendezett tanácsú városi jogál
lás fenntartása érdekében folyamodó mohácsi lakosok /iparosok, 
kereskedők, értelmiség/ azonkívül, hogy a hangoztatott vádak nem 
igazak, hogy az ősök által szerzett szabadalomról nem szabad és 
nem lehet lemondani, hogy a lakosság terhei nem olyan nyomasz- 
tóak, egyetlen igazi érvet tudtak felhozni: az ipar és kereske
delem fejlődése, a hitelviszonyok biztonsága miatt szükséges a 
városi törvényszék /71/. A rendezett tanács megszüntetését kérő 
lakosok szerint viszont a törvényszék fennállása "szükségtelen, 
haszontalan, kényelmetlen, káros, elviselhetetlen költségű", 
mert a sommás pereket jobban elintézheti helyben a főszolgabíró 
és szolgabíró esküdtjeivel és "...a pécsi megyei törvényszékkel 
érintkezést úgy sem kerülheti el a peres fél a rendes pereknél, 
de még a sommásoknál sem, mert a rendes pernél szabályként a 
telekkönyvi hiteles kivonatok, ezek megtekintései elkerülhetet
len szükségesek, ezek nélkül a per meg sem kezdhető, ezek pedig 
a megyei törvényszéknél kezeltetnek, és így okvetlen Pécsre 
kell menni..." /72/. Itt jelentkezik a telekkönyvi hatóság már 
említett hiánya.

A város tanácsának népszerűtlenségéhez kétségtelenül hozzá
járult az is, hogy 1862-től nem választott, hanem kinevezett 
tisztviselőkből állt. Barbély György albíró leváltását öregsé
ge és alkalmatlansága miatt pl. a képviselőtestület, a megyei 
főszámvevő és Ocskay Antal másodalispán egyaránt javasolta 
/73/. Ugyancsak javasolta a fő- és albíró, két tanácsnok és az 
aljegyző leváltását a képviselőtestület és a városi tanács sze
mélyi átszervezésére összehívott városi értekezlet, és helyet
tük az 1861. évi volt tisztviselőket ajánlotta /74/. A külön
böző indítványok és a lakosság elégedetlensége ellenére úgy tű
nik, hogy ebben az időszakban a megye ragaszkodott a kinevezett 
tisztviselők megtartásához. Aidenbichler Ignác főbíró kivéte
lével senkit nem menesztettek, őt 1863. decemberben Baksa Jó
zsef népszószóló váltotta fel /75/.

A rendezett tanács megszüntetéséért küzdő lakosok igaz u- 
gyari, hogy egyáltalán nem bíztak meg a hivatalban lévő kine
vezett tisztviselőkben, de mint többször megfogalmazták, nem 
egyszerűen csak a leváltásukat követelik, hanem magának a ren
dezett tanácsnak a felszámolását kérik, mint az 1865. szeptem
ber 25-i kérvényükben szerepelt : "és mi a szabadalomról is le
mondunk, nem pedig hogy egyének, kitétessenek, és mások behelyez 
tessenek" /76/.
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A megye meg akarta őrizni Mohács városi jogállását, ezért töb
bek között az 1867. évi kiküldött megyei vizsgáló választmány 
is azt hangsúlyozta jelentésében, hogy "...a lakosság ellen
szenve úgy látszik határozottan nem is a rendezett városi intéz
mény ellen, mint inkább a mostani, még a provizóriumból szárma
zó tanács, illetőleg... a városi közvagyon hiányos kezelése el
len irányul" /77/.

A lakosság mégis állandóan azt hangsúlyozta kérvényeiben, 
hogy "az adófizetési képtelenség" miatt mondanak le a rendezett 
tanácsról. A községi adó és az általában 10 %-os pótadó nagy
ságán kívül, az állami adóhátralék katonai végrehajtásssal tör
ténő beszedése volt igazán sérelmes /78/. Panaszkodtak még a 
város magatartására is, hogy a befizetett pénzt elsőként a köz
ségi adóra írják jóvá, pedig a lakosok inkább fizetnék ki előbb 
az állami és csak ezután a községi adóhátralékot, hiszen csak 
az első jár katonai végrehajtással. így gyakorlatilag a községi 
adóhátralékot is katonai erőszakkal szedik be /79/.

Ocskay Antal másodalispán is hasonló meggyőződésre jutott 
1866. évi vizsgálata során: "Kétséget nem szenvedhet általán, 
miképp csakis a fenntartási költségek rovata az, mi a fennálló 
városi törvényszék további megtartásának kérdését a népnél oly 
ellenszenvessé tette; ...minden egyéb érv mi e részben felhoza- 
tik, csak alsórendű fontossággal bírván..." /80/.

Az adófizetési nehézségek oka a tűz- és vízkárokon kívül el
sősorban a rossz mezőgazdasági helyzet volt. 1862. június 12-én 
pl. az egész református városrész /103 ház, 45 melléképület/ 
leégett /81/. Az 1864 szeptemberétől 1865. márciusig tartó mar
havész és a zárlat, vásárok betiltása ugyancsak nagy kárt oko
zott /82/. 1864/65-ben is igen gyenge volt a termés, 1866-ban 
pedig a májusi fagy és az azt követő nagy szárazság miatt volt 
különlegesen rossz /83/. A kedvezőtlen évek miatt állandósult 
az adóhátralék katonai végrehajtással történő beszedése, 1864- 
ben 2974 forint /84/, 1865 közepén már 5315, 12 1/2 forint volt 
az állami adóhátralék /85/. 1867 elején pedig mint Mihajlovits 
Atanáz mohácsi főszolgabíró jelentette: "Fizetni képtelenséget 
tanúsítja maga* Mohácson alkalmazott katonai végrehajtás is 
úgy, hogy dacára annak mégis Mohácson 10 000 fton felül fizetet- 
lenül maradt." /86/

Az iratokban "nyers tömeg, t.i. parasztság és alsóbb fokú 
mesteremberek", "a nép", "a lakosság értelmetlen osztálya", 
"a szegény osztály", "parasztosztálv", "infima pletis" néven 
emlegetett lakosok, akik a rendezett tanács megszüntetését kö
vetelték, nyilvánvalóan főként szegényebb parasztok és ipa
rosok voltak. Nem határolható meg pontosan, hogy kik voltak a- 
zok a "népámítók, bujtogatók, izgatok, békétlenkedők", akik a 
kérvényekre aláírásokat gyűjtöttek, táviratokat küldtek fel
sőbb helyekre, a lakosságot a szabadalomról lemondásra buz
dították. Utólagosan, a városi jogállás megszűnése utáni vá
lasztásokból lehet következetetni, hogy volt egy földművelők
ből álló csoport, amely a gazdagabb iparos, kereskedő polgárság, 
értelmiség helyett saját kezébe kívánta venni a város vezeté
sét, s ezért is küzdött a rendezett tanács ellen.

Ez a parasztcsoport az 1868. április 16-i községi választá
son az eddig szokásos tizedenkénti választás helyett együttes,
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egyetemleges választást tartatott, 7 helyett 14 esküdtet, 600 
fős képviselőtestület helyett 120 fősét választott /100 rendes 
és 20 póttaggal/ és ügyvédet is akart választani. A szokásos ti- 
zendenkénti választásnál érvényesült volna a belvárosi és külső 
/Német utcai/ tizedeknél a gazdagabb iparosok, kereskedők befo
lyása, együttes választásnál erre nem volt lehetőség. Az új bí
ró, Kersting Ferenc teljesen vagyontalan, csak egy házhely tu- 
taljdonosa volt. Ügyvédül Csóka Zsigmondot, a rendezett tanács 
megszüntetéséért küzdő lakosok eddigi ügyvédjét akarták. A nagy 
létszámú elöljáróság és képviselőtestület a parasztság érdekeit 
szolgálta volna. A választás ellen az iparosokat és kereskedő
ket képviselő ellenpárt /Stájevits Pál és társai/ azonnal fel
folyamodott. A választást a főszolgabíró sem ismerte el törvé
nyesnek és érvényesnek, a megyebizottmány pedig új választást 
rendelt el /87/. A megye eljárását később a belügyminisztérium 
is jóváhagyta /88/. Az új, 1868. június 24-i községi elöljárói 
és a június 28-i képviselőtestületi választásoknál "előbbi bí
ró /Kersting Ferenc/ baráti, s több más elégedetlen a választás 
alkalmával a voksolástól tartózkodott." /89/ Az említett Kers
ting Ferenc és a köré csoportosult "ellenzéknek" nevezett pa
rasztcsoport az 1870. január 5-i elöljárói és a január 24-i kép
viselőtestületi választásokat sem ismerte el törvényesnek, az 
utóbbin a szavazástól is tartózkodott és eredménytelenül köve
telte az 1868. április 16-a szerinti választás megismétlését a 
belügyminisztériumtól /90/.

A rendezett tanácsú városi rangról való lemondás okai tehát 
meglehetősen összetettek voltak, egyik a másikat erősítette, 
mint ahogy az egyes lakosoknál is elválaszthatatlanul összefo
nódtak a vélt és valós sérelmek. Az egyes indokok, érvek más
más időpontban jelentkeztek hangsúlyozottan. A kinevezett tiszt
viselők leváltását, a tanács és a képviselőtestület, újjászerve
zését 1862/1863-ban szorgalmazták erőteljesen, 1863-ban ez ügy
ben a helytartótanács elnökénél is járt küldöttség /91/. A rossz 
termésű évek miatti nyomasztó adóra, a katonai adóvégrehajtás
ra főként 1865-től 1867 elejéig volt panasz, hiszen a kiegye
zéssel a katonai adóvégrehajtás is megszűnt, valamint jobb ter
mésű évek következtek. A "földművelő osztály" egy csoportjának 
hatalmi törekvései 1867/1868 fordulóján jelentkezhettek legko
rábban, de igazán a városi rang megszüntetése után bontakoztak 
ki.

Mohács mezőváros első bíróságú rendezett tanácsát a lakosság 
kérelmére a belügyminiszter az igazságügyminiszterrel egyetért
ve 1867. november 29-i 26.407 sz. a. rendeletével szüntette meg, 
bár az ellene felhozott panaszokat alaptalannak találta.
A megyebizottmány a rendeletet sérelmesnek és törvénytelennek 
ítélte, ezért felírt a minisztériumnak /92/,, amely a felter
jesztést 1868. március 5-i 3227 sz. a. rendeletével elutasítot
ta, így Mohács a községek sorába esett vissza, és 1924-ig az is 
maradt /93/. Az 1871: XVIII te. szerint nagyközséggé lett Mohács 
öntudatára jellemző, hogy továbbra is városnak nevezte magát. 
Még 1873-ban is tiltakozott a képviselőtestület a "Városbíró
nak Mohácson" címzésben a városbírói méltó cím elhagyása miatt', 
holott valójában a városi cím sem illette meg, hiszen Mohács nagy
község volt /94/. A millennium idején indult erőteljesebb moz
galom Mohács rendezett tanácsú várossá alakulása érdekében.
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1897. október 31-én pedig az Iparosolvasókör nagyértekezletet 
hívott össze és "Legyen Mohács rendezett tanácsú város! Szózat 
Mohács polgáraihoz" címmel nyomtatott röpiratot és felhívást a- 
dott közre /93/. A várossá alakulás ötlete azonban hamar leke
rült a napirendről, elsősorban azért, mert a végrehajtott árvíz- 
védelmi költségek jelentékeny pótadóval terhelték a község la
kosságát /96/.
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/80/ U.o. Bvm. főisp. ir. 50/1866
/81/ BmL Bvm. első alisp. ir. 109/1863
/82/ U.o. 6329/1865
/83/ U.o. 1872/1867
/84/ U.o. 1402/1865
/85/ U.o. 2634/1865
/86/ U.o. 1872/1867
/87/ BmL Bvm. Bizottm. jkv. 1160, 1161, 1162/1868 /jón.16 és

folyt./, 1854/1868 /okt. 6. és folyt./ Bvm. Bizottm. ir. 
829/1870

/88/ BmL Bvm. Bizottm. jkv. 239/1869 /febr 1./
/89/ U.o. 1629/1868 /aug. 17 és folyt./
/90/ BmL Bvm. Bizottm. ir. 527, 829/1870 Mohács város képv. ir. 

87/1870
/91/ BmL Bvm. első alisp. ir. 7143/1865 Magyar udv. kanc. 11565/ 

1866 sz. /Bvm. Bizottm. ir. 1855/1869 k.cs./
/92/ BmL Bvm. Bizottm. jkv. 9/1868 /jan.7./ Kopasz i.m. 298-299. 

P
/93/ BmL Bvm. Bizottm. jkv. 591/1868 /márc. 19./
/94/ BmL Mohács város kpv. jkv. 2/1873 
/95/ Kopasz i.m. 302-303.p.
/96/ Mohács és vidéke, 1898. máj. 15.11-2.p, jún. 5.1-2.p, 

1899. jan. 29. mell. 2.p.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

RAJCZI PÉTER
A ciszterci rend pécsi főgimnáziumának kulturális szerepe a ki
egyezéstől a Millenniumig

Az 1687-ben alakult pécsi Nagy Lajos gimnázium, amely iskola 
tehát a volt török uralom alatti terület felszabadulása után a- 
zonnal megkezdte, illetve teljes biztonsággal állíthatom, foly
tatta a középkorban már megkezdett munkáját, nagy jelentőséggel 
bír később is Pécsnek, ennek az ősi püspöki városnak, amely vá
ros "a tudományok magvainak terjesztésére különösen alkalmas", 
kulturális, sőt azon keresztül gazdasági és társadalmi életében 
is. Különösen vonatkozik ez az 1848/49-es szabadságharcot köve
tő fél évszázad történetére, amely időszak nemzeti közművelt
ségünk nagy átalakulásának ideje, és amely időszakban közművelt
ségi, iskolai és oktatási szempontból egyaránt felzárkóztunk az 
európai kultúrállamok sorába, ill. kulturális szempontból igye
keztünk behozni azt a hátrányt, amely a magyar az azzal azono
suló keresztény kultúrától idegen, iszlám kultúra uralma alatt 
keletkezett.
A nemzeti műveltség súlypontja minden időben az iskolán nyug
szik. Éppen ezért a kiegyezés után, a Thun-féle iskolarend
szert követően, Eötvös József szinte természetes reakcióként a 
haladó, de lényegében mégis a germanizációt szolgáló németes 
iskolarendszerrel szemben modernizált formában, de alapjaiban a 
régi magyar iskolarendszerhez akart visszatérni.Sajnos, Eötvös 
közoktatási koncepciója, amely ma is elgondolkodtatóan, a gim
náziumot egységes alapokra építve kilenc évfolyamra, benne az 
egyetemi évekre felkészítő fakultációkra tervezte, részben Eöt
vös váratlan halála, de főleg anyagi okok miatt nem valósulha
tott meg, és így a magyar iskolarendszernek -- és benne a pécsi 
gimnáziumnak is -- a régi rendszerben kellett a formát olyan 
tartalommal megtöltenie, amely a nemzeti érdekeknek és követel
ményeknek megfelelt.
Minden iskola hatását és értékét elsősorban a benne tanító 
pedagógusok adják. Éppen ezért a szerzetesvezetés alatt álló 
iskolák, így a mi iskolánk is, nagy súlyt helyez arra, hogy 
az iskolában szakmailag és emberileg is megfelelő emberek 
tanítsanak, a tanár szaktárgyának lehetőleg tudósa legyen. I- 
gyekeznek megvalósítani a "tudós tanár" típusát. Ez a köve
telmény még fokozódik az Eötvös-kollégium megnyitása (1895) u- 
tán.
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Az iskola tanárainak szakmai és tudományos munkáságát az 1850- 
től évente rendszeresen kiadott érvkönyvekből könnyen figyelem
mel kísérhetjük. Érdemes áttekinteni a ma már gyakran forrásér
tékű tanulmányok címeit. A tanárok az iskolai évkönyvben kapott 
kereteken kívül más kiadványokban, tudományos folyóiratokban 
vagy önálló kötetekben is publikálnak.
1851-től 1897-ig a következő fontosabb és nagyobb terjedelmű ta
nulmányokat találjuk az évkönyvekben:
1851. Schmidt Ferdinand Pál: Organisations Entwurf ismertetése 
U.o. Schmidt Ferdinand Pál: A tanítás segédeszközei
1852. Feszti Károly: Az ellentett mennyiségekről 
U.o. Történelem és statisztikai adatok
1853. Daguerre fényképei
1854. A magyar, mint anyanyelv állásáról az al- és felgymnasiu- 

munkban
1855. Alagics Antal dr. Gyakorlati adat az ó-remekírók mellett
1856. Kajdi Imre: Ovidius Metamorphosisa négy időszakának kath. 

szempontbóli magyarázata
1856. Gauzer János: Der Vortrag der griechischen Schparche und 

Classikere in der gymnasien ist in Bezug auf eine allge
meine Bildung überflüssig und auf die harmoniche Entwick
lung der innern Fähigkeiten der Ohnedies schon überbürde
ten Schuljugend von einer störenden und schädlichen Wir
kung

1857. Molnár József: Electro-Kosmodynamica
U.o. Könner Károly: Skizzeder Gymnasiel-Pädagogik
1858. Alagics Antal: A tudományosság elemei
U.o. Gauzer János: Was sollte der vierfache grammatikaliche 

Unterricht an der Gymnasien Ungarns beachten, damit 'er 
den Schüler nicht verwirre und erdrücke?

1859. Molnár József: Középidő számítások
U.o. Májer Móricz: Die Flora des Fünfkirchner Planzengebietes
1860. Szeredy József: A mennyiségtan kifjelődése történetének 

rövid vázlata a legrégibb időktől korunkig
1862. Adatok a gimnázium történetéhez
1867. Szalay Alfréd: A ciszterci' rend pécsi kath. főgimnázuma 

és társháza
1868. Uő: Az 1867/68. tanévtől megkezdett középtanodai reformok, 

azok indokai és eredményei
1869. Uő: A t. szülőknek és azok helyetteseinek (Pedagógiai ta

nulmány)
1872. Uő: Igazgatói szó a t. szülőkhöz és azok helyetteseihez 

(A címet meghaladó tanulmány)
1873. Matzke Valér: Bölcsészet és élet
1874. Lontényi Márk: A szivárvány elmélete
1875. Szalay Alfréd: Hit és erkölcstan a középtanodákban
1876. Uő: Jellem és jellemtelenség
1877. Uő: A szülő és gyermek
1878. Uő: Az iskolák sikere
1879: Inczédy Dénes: A láncztörtekről
1879. Szalay Alfréd: Az igazi kath. nevelés
1880. Uő: A gymnásiumok és ipariskolák
1881. Ács Egyed: Virág Benedek mint költő és történetíró
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1882. Szalay Alfréd: Gondolatok Cantu Caesar világtörténelmének 
utolsó szakaszaiból

1883. Uő.: A szülő és a tanférfiú
1884. Uő.: A szépről
1883. Inczédy Dénes: A mennyiségtan módszeres kezelése a gimná- 

zumban
1886. Gebaur Izor: A Darvinizmus
1887. Uő: Az erkölcsi nevelés alapja a szeretet
1888. Uő: A volapük
1889. Békefy Rémig: Vallásos nevelés a családban
1890. Uő: Erkölcsös nevelés a családban
1891. Ágh Timót dr.: a pécsi artézi kút
1892. Békéiig Rémig dr.: Széchenyi István gróf, a magyar nemzet 

regenerátora
1892. Uő: A szent korona nemzetünk történetében
1893. Gyikos Péter: XIII. Leó élete és működése
1894. A zirc-ciszterczi rend pécsi kát. főgimnáziumának könyv- 

és szerttárai
1895. A ciszterczi rend pécsi főgimnáziumának története 
1897. Légár Hugó: Zsinkó István emlékezete
A szerzők igen különböző típusú emberek, tudományos nézeteikben 
is gyakran vitába kerülnek egymással. Nehéz dolga volt a minden
kori igazgatónak összefogni ezeket az öntudatos -- tudományos 
meggyőződésük hangoztatásában egyáltalán nem alázatos -- tanár- 
típusokat. Mégis megfigyelhetjük az iskola munkájában a pedagó
giai egységet, amely a nevelésben nyilvánul meg. Magukhoz ha
sonlóan öntudatos, nem megalkuvó, tudományos meggyőződésükért 
küzdeni tudó férfiakat igyekeznek nevelni. Talán nem véletlen, 
hogy e kor iskolája neveli (a már előző korszakban kikerült 
nagy nevek mellett) Fodor Józsefet, a magyar közegészségtudo- 
mány megteremtőjét, és akinek működése következtében a világon 
először Magyarországon volt kötelező védőoltás (himlő ellen), 
és itt nevelődik Uhlman Imre -- aki a maga idejében elnevezés
sel Mózes-hitűsége ellenére az irodalmi kör elnöke is volt, és 
aki Emerich Uhlman néven ma- az osztrák tudományosság egyik hí
ressége. 1904-bèn a bécsi egyetemen működve a világon ő végzett 
először sikeres veseátültetést egy kísérleti állaton. De az itt 
szereplő tanárok is beírják nevüket a tudománytörténetbe. Pl. 
Májer Móric a magyar növénytudomány kiemelkedő alakja, aki elő
ször írja le (egyetemes tudományos igényességgel, és ezért hasz
nálja a német nyelvet) a Mecsek növényvilágát és teremti meg az 
iskola növénytani szertárát, amelynek egyes maradványai ma a 
pécsi egyetem kincsei közé tartoznak. Munkásságát a még ma is 
élő kiváló tudósunk, Horvát Adolf folytatja. De itt látjuk Bé- 
kefi Rémig nevét, aki majd a budapesti egyetem kiválóságaként 
szinte megteremti a magyar művelődéstörténeti iskolát, Greksa 
Kázmért, aki a zágrábi egyetem egyik kiválósága lesz az iroda
lomtudomány terén. De az egyetemre nem kerülő tanárok is egye
temi szinten művelik tudományukat, és az iskola akkor a tudo
mány egyik magyar, fellegvára.
Hogy a tudományokkal szintén naprakész állapotban foglalkoznak, 
bizonyítja az a tény, hogy a tudományos téren felmerülő prob
lémák megjelennek iskolánkon belül is. Például: 1888-ban, a- 
mikor a mesterséges nyelv kérdése Zamenhof lengyel orvos eszpe

493



rantójával újra napirendre került, Gebaur Izor szinte utóvéd- 
harcként megírhatja -- tudtommal a magyarban egyedülállóan a 
Volapük nyelvtanát. (Úgy látszik, ő ennek az 1880-ben keletke
zett nyelvnek volt az úttörője és híve). Röntgen 1897-ben fede
zi fel a róla elnevezett sugarakat és az ezt követő években már 
iskolánk rendelkezik Röntgen-csővel, sőt az iskola fizikatanára, 
Magdics Gáspár már 1910-ben Röntgen-felvételt készít. Hang Dá
niel pedig a radioaktív anyagokról és a radioaktivitásról ír ta
nulmányt .
Nevelési szempontból rányomja a bélyegét a korszak iskolájára 
Szalay Alfréd, aki éppen a legkritikusabb átmeneti időkben, 
1866-tól 1884-ig volt a gimnázium igazgatója. 1874-ben szinte 
igazgatói ars poétikáját adja tanártársainak: "Mesterségek mes
tersége úgy forgatni a kormányrudat, hogy az alattvalók, míg 
egyrészt a törvényt mintegy önként megtartsák, ezalatt kormá- 
nyoztatásukat lehető legkevésbé érezzék." A harmónia megterem
téséhez melyet ő nagy szerényen a tanári kar szerencsés össze
tételére vezet vissza, is hatalmas mértékben hozzájárult. A 
"mesterségek mesterségének" buzgó, ügyes elsajátítási által -- 
értékeli Szalay nevű munkásságát későbbi tanártársa, Kiss Al
bin.
Szalay akkor volt az iskola igazgatója, amikor egyrészről az 
Eötvös nevével fémjelzett eszmék a maguk liberalizmusával a gya
korlatban néha súlyos problémákat vetettek fel (pl. kávéházláto- 
tás kérdése), és a porosz Kulturkampf szelleme is erősen kí
sértett a pécsi ifjúság körében is. Szalay rendszeresen gyűjtöt
te a tanév során felmerült konkrét eseteket és azok alapján ír
ta meg a tanév végén az évkönyvben azokat a tanulmányokat,a- 
melyek címében gyakran nem sokat mondanak, de tartalmukban ma 
már szinten forrásanyag a kor neveléstörténetével foglalkozók 
számára.
Igen érdekes, ha Szalay igazgatói ars poétikáját összevetjük 
a századforduló kiváló tanárának, a tudós matematikus-fizikus
nak, Inczédy Dénesnek szavaival: szerinte a vallás-erkölcsi 
eszmék alapkövén felépített iskolai szabályokat meg kell sze
rettetni az intézetnek a tanulókkal. Ez pedig oly módon törté
nik, hogy "magunkat szerettetjük meg velük, magunkat pedig a 
törvényekkel azonosítjuk." "Ha a tanulónak tisztán csak az ér
telmi műlveltség tiszteletet, becsülést kelthet ugyan, de sze- 
retetet nem. Erre csak a szív képes. Éreznie kell a gyereknek, 
hogy őt szeretik... Éreznie kell, hogy maga a tanár is tiszte
lettel és szeretettel van mindaz iránt, amit az iskolai törvé
nyek mint tiszteletre és szeretetre méltót eléje tárnak" —  
vallja Inczédy a mai napig elgondolkodtató eszméket.
Az iskola tanárai tehát saját szaktudományokat sem öncélúan, 
hanem a "mesterségek mesterségének" megfelelően a nevelés, az 
ifjak lelkének alakítása céljából művelik. Elsősorban tehát az 
iskolából kikerülő ifjakon keresztül, nyilvánul meg az a kul
turális szerep, amely Pécsett a szorosabban vett határainkon 
túlnőve, a "három királyság", a társországok részére is nevel 
kiváló jellemeket, tudós férfiakat.
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Az iskola Szalay idejében válik a maga idejében is kiemelke
dően modern gimnáziummá. Szalay modern fizikai szertárat léte
sít. 1873-ban visszaadják a liceumnak azokat a fizikai és csil
lagászati eszközöket, amelyeket a nyolc osztályos gimnázium ki
alakulásával onnan kaptak a Szepessy-féle gyűjteményből. (Ezek 
a csillagászati eszközök aztán az iskola államosítása során új
ra visszakerültek, majd az 1960-as években rosszul értelmezett 
"nagytakarítás" folyamán megsemmisültek.) De ekkor létesül az 
iskola értékes -- azóta szintén megsemmisült -- éremgyűjteménye 
is, Hájer Móric megszervezi azt a természetrajzi szertárt, ame
lyet az iskola volt diákja, Xantus János értékes állatgyájtemé- 
nyekkel gyarapít. De szépen gyarapszik a rajzszertár, a földraj
zi és történelmi szertár, a tanári és ifjúsági könyvtár is, va
lamint az iskola ének- és zenekarának kottatára és hangszergyűj
teménye.
Az iskola a XIX. század második felében olyan jelentős felsze
reléssel rendelkezik, amely az iskolában működő tanárok kezében 
a legmagasabb szintű munkát teszi lehetővé. Nem véletlen, hogy 
ez a korszak olyan jelentős személyeket ad a magyar történelem
nek a már említetteken kívül, mint Mátyás Flórián nyelvész és 
történész, Fináczy Ernő pedagógiatörténész, Wosinszky Mór ré
gész, Szőnyi Ottó régész, művészettörténész, Angyal Pál bünte
tőjogász, Surányi Miklós író, Babits Mihály költő, akinek egyes 
művei szinte korhű képét adják e korszak iskolájának (Pl. Tí
már Virgil fia.)
Az iskola és a tanárok hatósugara természetesen túlnő az inté
zet falain. A tanárok jelentős szerepet visznek a város és a 
megye társadalmi, elsősorban kulturális életében is.
A testi nevelésre is nagy súlyt helyeznek. Mivel az iskolának 
tornaterme nincs, Szalay igazgató egyik fő mozgatója annak, 
hogy Pécsett a város tornacsarnokot építsen. Az 1870-ben meg
alakuló Torna- és Tűzoltóegyletnek egyik szervezőjeként támogat
ja a meginduló sportéletet. Ott találjuk az iskola tanulóit az 
1873-ban felépült tornacsarnokban, kötelező testnevelés kereté
ben, de ott vannak az egyéb, akkor divatos sporteseményeknél is. 
1890-ben már iskolaközi sportversenyt is rendeznek, amelyben a 
pécsi főgimnázium és a pécsi főreáliskola diákjai mérik össze 
erejüket. Ugyanakkor az iskola diákjai már rendszeres "láblab
da" játékot folytatnak a Tettyén, ahol az egyik villában egy 
helyiséget bérel az iskola a tornaszerek részére.
Rendszeresen folyik katonai kiképzés jellegű lövészet is, amely 
igen népszerű a fiúk körében és amelyet majd 1910-ben a minisz
térium rendszeresít. Mindezt az iskola támogatja, szervezi, de 
nyomatékkai hangoztatja: a testi nevelésnek és a sportverseny
nek az egész ember nevelését kell szolgálnia nem szabad megen
gedni, hogy az öncélú rekordhajhászásba süllyedjen.
Ott vannak iskolánk tanárai a kulturális élet más területein is. 
így Pécs város múzeumának megszervezője, majd éveken keresztül 
minden illetmény nélküli igazgatója Marosi Arnold lesz.
A Mecsek Egyesület megalapítói és lelkes aktív tagjai között 
ott van többek között Mócs Szaniszló, akinek emlékét mai napig 
őrzi a Szaniszló pihenő. (A diákokat is szívesen viszik a Me
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csekre akkor, amikor a pécsiek kirándulóhelye még inkább az ü- 
szögi kiserdő.)
Támogatják a színházépítést, az árvaház és a városi szeretetház 
építését. Az adakozók névsorában mindig ott találjuk iskolánk 
tanárait, sőt, szükség esetén ilyen támogatásra hívják fel az 
iskola módosabb tanulóinak szüleit is.
1894-ben Pécsett rendezik az orvosok és természetvizsgálók 
XXVII. vándorgyűlését (1845-ben ugyancsak itt rendezték a VI. 
vándorgyűlést). Ennek a gyűlésnek az elnöke Inczédy Dénes, az 
iskola akkori igazpatója, titkára pedig Ágh Timót tanár. A 
város megbízásából Ágh Timót megírja az Emléklapok Pécs sz. kir. 
város múltjából és jelenéből c. munkáját, amely forrásértékű 
mű ma is. (Egyébként ez az Ágh Timót az, aki a város vízellá
tása biztosítására nagy tanulmányt készített a Pécsi ártézikút 
címen, kutatási eredményeit később fel is használták.)
A szabadságharcot követő elnyomás reakciójaként az iskolán be
lül az irodalmi élet fellendül. 1862-ben formailag is megala
kul a magát büszkén Pécsi Liceumi Irodalmi Körnek nevező önkép
zőkör, amely ijfúi hevületében a nagyokat utánozva igyekszik 
túlnőni az iskola falain. Emlény, Emlényfüzer, majd Évkönyv ki
adásával, rendes, pártoló és levelező tagokkal igyekeznek iro-r 
dalmi (vagy annak vélt) alkotásaikkal az ifjak szerepelni. A kör 
tiszteletbeli tagjai között ott olvashatjuk többek közt Arany 
János és Toldy Ferenc nevét is. 1868-ban, majd a miniszteri u- 
tasításnak is megfelelően, a kör iskolai keretben működik to
vább, de működéséhez egyes pécsi társadalmi egyesületek, pl. a 
Nemzeti Kaszinó pályatételek kitűzésével hozzájárul. Ebben az ön
képzőkörben tűnnek fel olyan ifjak, akik később a magyar iroda
lom jeleseivé válnak. így Surányi Miklós, majd Babits Mihály, 
aki először történelmi témájú dolgozataival jelentkezik.
Eötvös József 1870. október 28-án leiratot intéz az iskola i- 
gazgatójához. Kéri, hogy Pécsett, ebben a mindjobban fejlődő 
városban, a felnőtt dolgozók magasabb műveltségi szintjére e- 
melése céljából tanfolyamot tartsanak. Az iskola igazgatója az 
akkor már működő reáliskola igazgatóját együttműködésre kéri 
fel, és a város erre a célra fűtést és világítást biztosít. így 
indul meg Pécsett az éveken át működő munkásakadémia, amelyen 
a magyar nyelvet és magyar ügyiratszerkesztést, német nyelvet 
és német ügyiratszerkesztést, számtant, természettant, termé
szetrajzot, földrajzot, könyvvitelt, vegytant tanítottak minden 
díjazás nélkül. Jellemző, hogy a meghirdetett tanfolyamra már 
1870 novemberében a pécsi kát. legényegylet 70 tagja iratkozott 
be.
Az iskola tanárai a különböző egyesületek kulturális életében 
is ott vannak. Előadásokat tartanak a Legényegyletben, a Ka
tolikus Körben, a Nemzeti Kaszinóban. Ezek témája a csilla
gászat, fizikai-kémiai szaktudományi újabb eredmények, törté
nelmi és földrajzi ismeretek, mellettük zenetudományi előadá
sokat is találunk a korabeli újságok hírrovatában.
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A legnagyobb toleranciát tanúsítva mind nemzetiségi, mind val
lási szempontból, az iskola jelentős szerepet játszott Pécs ma
gyar jellegének megóvásában, bár ezt a legutóbbi évtizedekig vi
tatták .
Amikor a város kezelésében lévő és a leghazafiasabban tanító 
tanár jutalmazására szolgáló ösztöndíjat Inczédy Dénes a vá
rosi tanács egyhangó határozatával megkapta, abból alapítványt 
létesített "olyan VIII. osztályú tanuló részére, aki idegen 
nyelvűsége mellett a magyar nyelvet és irodalmat szép sikerrel 
tanulta." Pedig Inczédy kiváló és kemény matematika-fizika sza
kos tanár volt, aki a maga tantárgyában nem ismert irgalmat. 
Következetesen volt kemény, és diákjai annak ellenére rajong
tak érte, hogy 1871-ben előfordult a VII. osztályban 40 tanu
lóból 24 elégtelen volt. Ezek aztán javítóvizsgán igazolták tu
dásukat. Egyébként csak megjegyzem: az iskola egységes nevelési 
álláspontja szerint, amit a szülőkkel közöltek is, egyszeri bu
kás, esetleg, osztályismétlés miatt nem szabad kétségbeesni, il
letve a tanulmányokat abbahagyni. A fiúgyerekek ugyanis lassab
ban fejlődnek és előfordul, hogy egy osztályismétlésre bukott 
tanuló a következő évben a legjobbak között szerepel. (Később 
majd éppen a koedukáció erőszakolása idején egy érv lesz az el
len.)
Az iskolában mindig jelentős számban tanulnak a "három király
ságiból -- ahogy a társországként szereplő Horvát-Szlavón-Dal- 
mátországot mondják rendszeresen. 1867-ben az iskola 585 tanu
lója közül pécsi illetőségű: 155, Baranya megyei: 116, más- me
gyebeli: 279, horvát-szlavonországi : 25, külföldi: 10. (1986-
ban 413 tanuló közül pécsi 137, Baranya megyei 105, más megyei 
160, horvát-szlavonországi 8, külföldi 3.) Az iskola külön gon
dot fordít a társországokbeli tanulókra, különösen ha ottani 
magyar szülők gyerekei. Ugyanakkor szükségesnek tartaná, hogy 
itt is tanítsanak elsősorban horvát nyelvet. Nem véletlen, hogy 
majd az 1904-ben megalakuló Julián Egyesület pécsi vezetője 
iskolánk igazgatója lesz, és ugyancsak ő irányítja az iskola
egyesület pécsi internátusait is. (Megemlítem: korábban, 1850- 
ben iskolánk diákja volt August Senoa, a horvátok Jókaija.)
A vallrsx tolaranciáról. Pécs és Baranya megye lakossága a tár
gyalt időben túlnyomó részben katolikus. Az iskola tanulóinak 
vallási megoszlása 1867-ben 525 római katolikus, 10 1 görögkele
ti, 2 református, 4 evangélikus, 43 izraelita. 1896-ban 385 
római katolikus, 3 görögkeleti, 7 református, 2 evangélikus, 
16 izraelita. Az ifjúsági egyesületek vezetőségében valláskü
lönbség nélkül veszenk részt.
Az iskola érdemeit a városi tanács is elismerte, 1948 előtt a 
városban több utca neve hirdette volt tanárok és diákok emlé
két. A tanárok nevét viselő utcanevek azóta eltűntek (bár a 
régi pécsiek ma is azon a néven nevezik az utcát). A törté
nelemben vizsgálódó ember csak a legnagyobb tisztelettel gon
dolhat azokra, akik a "mesterségek mesterségét" folytatva, be
írták nevüket a magyar kultúra történetébe.
Az elmúlt évben a Pécs felszabadulásának emlékére tartott tudo
mányos ülésre előadással készültem az 1945-48 közötti nevelés-
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történet témaköréből. Előadásom el is hangzott, de az előadá
sokat tartalmazó könyvbe már nem került bele. A lektor véle
ménye szerint ugyanis munkám nem volt más, mint szerzetesi ne
velés apologetizálása. Nem volt módomban a lektor véleményé
vel szemben álláspontomat kifejteni, de -- függetlenül attól, 
hogy semmiféle nosztalgikus érzés nem fűz a szerzetesiskolákhoz, 
mivel magam minden iskolámat állami iskolában végeztem -- véle
ményem most is az, hogy ezek a tanárok példaképül szolgálhatná
nak a ma pedagógusainak.
Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhetett 
meg. A dolgozatot más olvasta fel.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

MÁRFI ATTILA

A Pécsi Nemzeti Színház szervezete és működése a dualista kor
szakban

Pécs színjátszásának történetében jelentős esemény volt az 
új kőszínház,a Pécsi Nemzeti Színház felépítése. Ezt megelőző
leg 1887-ig az Oertzen-féle házban folytak az előadások /1/. 
Ekkor még felváltva; magyar és német színtársulatok közreműkö
désével. A nyári időszakban ideiglenes vagy állandó célra é- 
pült faarénákban is tartottak előadásokat. Ilyen állandó csar
nok volt pl. Somogyi Károly 1000 nézőt befogadó színköre is, 
aki egyébként az új kőszínház első állandó társulati igazgatója 
lett.

Az új színház felépítéséről a városi tanács 1886 őszén ho
zott határozatot /2/. Döntésükben szerepet játszott a város és 
a vármegye rohamosan fejlődő gazdasági élete is. Ekkor már nem
zetközi hírű a DGT szénbányaüzemei, a Zsolnay-majolikagyár, a 
Hirschfeld-féle sörgyár stb. A honatyák leendő anyagi siker re
ményében támogatták az új színház felállítását. Később persze 
beigazolódott a mára már többszörösen tapasztalt tanulság, hogy 
a kultúra ritkán hoz anyagi hasznot.Az új színházat csak jóval 
később, 1895. X. 5-én adták át /3/. A felépítéséig eltelt 9 év 
alatt megváltozott a színházi életet irányító apparátus felállá
sa és feladata is. Most már egy állandó színház folytonos műkö
déséről, műsorpolitikájáról és gazdasági hátteréről kellett gon
doskodni .

A színiélet szervezeti vezetését városunkban három részre 
tagolhatjuk a dualista korszakban:
(1.) 1867-től a színház felépítésétől hozott határozatig,
(2.) 1886-tól 1896 őszéig, a színház ünnepélyes átadásáig, valamint 
(3.) az állandó színházzal rendelkező időszakra.

I. Az első időszakban elsősorban a városi tanács döntött ar
ról, hogy melyik társulat, milyen időpontban, meddig és hol 
játszhat. Az 1870-es évektől a színügyi szakbizottság segítette 
ebben a munkában, de döntési joggal nem rendelkezett, csak kér
vényezhetett a városi tanácshoz. Tevékenysége főleg a kérelmek 
továbbításában merült ki. A szín. biz. összetétele és feladatai 
még nem voltak konkrétan meghatározva. Nagyobb jogkörrel rendel-
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kezett viszont egészen 1907-ig a városi rendőrkapitánysági hi
vatal. Ugyanis eddig tartozott a színügy a belügyminisztérium 
irányítása alá /4/. A rendőrkapitányi hivatal beleegyezése nél
kül nem tarthatták meg a színi előadásokat, noha a végső szót a 
városi tanács mondta ki. Két állandó megfigyelőjének biztosí
tott helye volt minden színházi előadáson.

II. Oóval bonyolultabb volt az irányítás abban a második 
korszakban, mikor a városban nem volt állandó színház. Ekkor u- 
gyanis nemcsak ideiglenes játszóhelyről kellett gondoskodni, 
hanem az új színház felépítésével kapcsolatos tennivalókat ösz- 
sze kellett hangolni. A téli időszakban a nagyobb kávéházak és 
a Casino fogadta a társulatokat. A jó idő beálltával a már fel
épült faarénában játszottak. Itt már állandó csoport lépett fel, 
Somogyi Károly színtársulata. Az ezzel kapcsolatos szervezeti 
kérdések az eddig kialakult módon intéződtek. Itt elsősorban a 
rendőrkapitányi hivatal vállalt többet magára, mivel a kávé
házak és egyéb szórakozóhelyek hatósági felügyelete az ő jog
körük volt. Az új színház építésével kapcsolatos munkálatok ösz- 
szehangolása már nehezebb feladat elé állította a város vezető
it. A legfontosabb teendő egy operativ bizottság létrehozása 
volt, mely az épülő színház feladataival foglalkozik csak. így 
jött létre a szín. biz. kezdeményezésében a városi tanács jóvá
hagyásával 1886. XI. 29-én az az albizottság, melynek a követ
kezők tartoztak feladatkörébe /5/:

- a színház leendő helyének kijelölése;
- az épülő színház ügyeinek vezetése;
- az építési szerződések megkötése.
Ebben a munkában az albizottságot szükségszerűen támogatták 

a következő hivatalok. Az építkezéssel kapcsolatos gazdasági ü- 
gyeket, elszámolásokat a számvevői hivatal végezte. Az építési 
szerzdőések szakágankénti megkötését a városi tiszti főügyész
ség ellenőrizte, míg az elkezdett munkálatok ellenőrzésében a 
mérnöki hivatal vállalt fő szerepet. Mindezeket a tennivalókat 
a szin.albizottság koordinálta.

Erre az időszakra újjáalakult a szin.biz. is, mely az eddig 
ismertetett szervezetek, hivatalok legfőbb operatív, de egyben 
reprezentatív vezetője is volt /6/. Természetesen ez a szín. 
biz. összetételében és hatáskörében is jelentősebb, mint a ko
rábbi vagy akár későbbi hasonló elnevezésű bizottságok. Ebben a 
bizottságban a vármegye és a szab.kir.város vezetői voltak be
választva. A szin.biz. elnöke Kardos Kálmán főispán, a két al- 
elnök Jeszenszky Ferenc alispán és Aidinger János polgármester.
A végrehajtó bizottság elnöke Krasznay Mihály kir. tanácsos, 
míg a szin.biz. jegyzője dr. Toldy Béla volt /7/. Ezek a jelen
tős személyiségek, mint a jeles ügy fővédnökei álltak a bizott
ság élén. De az érdemi munkát végző színügyi albizottságnak is 
jelentős szaktudással bíró vezetői voltak. így elsősorban Szieb- 
ich Ferenc, a herceg Esterházy-uradalmak főépítésze, Piacsek 
Gyula pécsi építész és Somogyi Károly színigazgató /8/. A fő ér
demi döntések, mint pl. az építési pályázatok elbírálása a szin. 
biz. feladata volt. Ezek végrehajtását-ellenőrzését s a felada
tok összehangolását, a hivatalok és építők között, a színügyi 
albizottság végezte. Az építkezések alatt "építést ellenőrző 
bizottságnak" is nevezték őket /9/. Hosszas huzavona után végül 
is építését 1895-ben fejezték be a színház több, mint 400 000 Ft 
költséggel.
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III. Az állandó színház nemcsak állandó társulatot igé
nyelt, hanem azt is, hogy fenntartására-működésére új vezetési 
mechanizmust, szervezeti hátteret állítsanak■ fel. Ez a pécsi 
színházi élet szervezésének az a harmadik szakasza, mely nagyon 
sokáig változatlan maradt. 1895 őszétől csak a szín.biz. maradt 
meg a színház érdemi ügyeinek vezetésénél. Az albizottság ekkor 
feloszlott s a többi városi hivatal színházat segítő munkájára 
sem volt szükség. Pontosan egy év múlva újabb szervezeti válto
zások történtek. Átalakult a színügyi bizottság a főispán javas
latára /10/ Ebből a bizottságból már hiányoztak a vármegye ve
zetői. A szin.biz-nak kizárólag csak városi elöljárói voltak 
ebben a korszakban. Nagy létszámú, kiterjedt testületté alakult. 
Vezetője a polgármester. A város gazdasági-jogi-igazgatási-mű- 
szaki vezetői is tagjai voltak, valamint a városi tanácsosok és 
a sziniigazgató. így a tagok közt volt többek közt a rendőrka
pitány, tiszti főügyész, városi főmérnök, gazdasági vezetők stb. 
Nem volt szükség arra, hogy egy egész hivatali apparátus részt 
vegyen a színház ügyes-bajos dolgainak intézésében, hiszen ezek 
képviselői részt vettek a szin. biz.-ban.

1896-ban újból színügyi albizottságot állítottak fel, de 
megváltozott szerepkörben /11/. Tagságát a szin.biz. tagjai
ból választották. Ekkor is mint végrehajtó szervezet működtek, 
de most kizárólag szinügyekkel foglalkoztak. Ekkor is ők végez
ték az érdemi munkát, mint a színház és a szin.biz. közti koor̂ - 
dináló szervezet. Végrehajtották a szin.biz. határozatait s be
számoltak neki. A szin.biz. alelnöke a szinügyi albizottság el
nöke is volt egyben. A szin.biz. üléseit mindig megelőzték a 
szinügyi albizottság ülései. Az itt hozott javaslatokat vitat
ták meg s emelték döntésszintre. A szin.biz. üléseiről minden 
esetben jegyzőkönyvet vettek fel, míg az albizottság csak szó
ban határozott. A kialakult gyakorlat szerint üléseit a szin. 
biz. a szini évadban havonként tartotta.

A századfordulóra tehát már véglegesen kialakult a városi 
színügyeinek szervezési-igazgatási háttere. (Ez a modell az 
1950-es évekig szinte változatlan maradt.) Ezen belül fejlődés 
már csak a színház vezetésében történt. Az így kialakult szín
ügyi igazgatási rendszer röviden ismertetve /12/:

A város színügyeiben a szin.biz., a városi tanács és a tör
vényhatósági bizottság járt el. A szin. bizottságot /32 fő/ 
a törvényhatósági bizottság választotta 3 évente. A szin.biz.- 
nak hivatalból tagjai voltak a városi tanács tagjai, a városi 
főmérnök és a tűzoltóparancsnok.
A szin.biz. nemcsak véleményező, hanem intéző szerv is volt. 
Feladata: "...általában a magyar színművészet fejlődését, fel
virágzását előmozdítani. Minden rendelkezésre álló eszköz fel- 
használásával arra törekszik, hogy a pécsi Színház művészeti 
színvonalát emelje s míg egyrészt a pécsi közönségnek jogos 
igényeit képviseli, másrészt megvédi a színiigazgató jogos ér
dekeit. Az igazgatónak s társulatának megélhetését a saját ha
táskörében társadalmi úton elősegíti."
Hatásköre: /13/
1. Javaslatot tesz a beérkezett pályázatok alapján a városi 

tanács közvetítésével az új színigazgató személyére a tör
vényhatósági bizottságnak.

2. Felügyel a színház átengedésére.
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3. Szükségképpen tagjaiból albizottságot választhat, melynek 
feladatát esetről-esetre határozta meg.

4. Javaslatot tehet belépőjegyek díjaira.
.5. Javaslatot tehet a színházi kellékek, felszerelések beszer

zésére.
6. Javaslatot tehet a Színház más célra való felhasználására.
7. Engedélyt adhat a színi évad idejének eltolódására.
8. Bírálja és engedélyezi a színigazgató által beterjesztett 

heti műsort.
9. Kidolgozza a Színház pályázati feltételeit.

A Szín.Biz. a hozzáérkező beadványokról iktatókönyvet, ülé
seiről pedig jegyzőkönyvet köteles vezetni. Érvényes határozat- 
hozatalhoz az elnökön kívül legalább 8 fő szükséges. A határo
zatokat a színigazgatóval írásban köteles közölni. Ha a hatá
rozat a szabályrendeletnek ellentmondásos, akkor 15 napon belül 
a törvényhatósági bizottsághoz lehet ellene fellebbezni.
A szin.biz. felügyeleti és ellenőrzési jogát esetről-esetre a- 
kár több taggal is gyakorolhatta. A színigazgatóhoz azonban köz
vetlenül nem fordulhattak észrevételeikkel.
A színigazgató kötelessége:
1. A társulati névsor bemutatása a színi évad előtt legalább 

egy héttel.
2. Köteles a szin.biz. ülésein megjelenni és azt felvilágosíta

ni a kért információk alapján.
3. A szin.biz. határozatait köteles végrehajtani.
A városi tanács hatásköre színügyekben:
1. Végrehajtja a színház gazdasági jellegű ügyeit, melyet a tör

vényhatósági bizottság hozott.
2. Felügyel a színházi szerződés anyagi vonatkozású ügyeire.
3. Ellenőrzi a színházi rendtartás betartását.
4. A színigazgatónak kiutalt segélyt utalványozza.
5. Gondoskodik a Színház ingó és ingatlan leltárának vezetéséről.
6. Engedélyt adhat a Színházban tartandó előadások, ünnepségek, 

estélyek s egyéb rendezvények megtartására.
7. Rendelkezik a város hatósága számára fenntartott ülőhelyek

kel .
8. Meghatározza a szin.biz. javaslatára a helyárakat.
9. Joga van 200 koronáig terjedő pénzbírság kiszabására.
10. A tanács határozatai a törvényhatósági bizottságnál felleb

bezhetek .
A törvényhatósági bizottság hatásköre színügyekben:
1. Megállapítja a szinügyi szabályrendeletet és a színházi rend

tartást .
2. Megállapítja a Színház pályázati feltételeit.
3. Jóváhagyja a színikerületek összeállítását.
4. Megállapítja a rendes színi évadot.
5. Megválasztja a szin.biz. elnökeit és tagjait.
6. Dönt a színigazgató esetleges segélyezéséről.
7. Megállapítja a színház /mint városi vagyon/ kiadásait-bevé- 

teleit.
8. Határoz a szin.biz. és a városi tanács határozatai ellen be

adott fellebbezéseknél.
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A színigazgató minden esetben köteles volt magát alávetni a 
színügyi szabályrendeletnek és a színházi rendtartásnak. A szín
ügyi szabályrendelet a színügy egészét, igazgatási rendszerét 
átfogó szabályrendelet, míg a színházi rendtartás a színház üze
meltetésével kapcsolatos helyi és biztonsági feladatokat rögzí
tette. A színházi rendtartás nem határozta meg pontosan a szín
ház vezetésének, személyzetének felállását.. Ez természetesen 
fokozatosan fejlődött. A kiegyezést követő években a színigaz
gató egyszemélyben foglalkozott a művészeti munkán kívül a tár
sulat szerződési ügyeivel,anyagi problémáival. A századforduló
ra művészeti munkájában rendező segítette a színigazgatót, de 
alkalmaztak ügyelőt is. Külön szabó-, fodrász-, sminkmestert 
és díszletmunkásokat is szerződtettek. Adminisztratív munkájá
ban színházi titkár és adminisztrátor segítette. Rendszeresen 
alkalmazott a város saját költségén pénztárost, jegyszedőket és 
két tűzoltót. A színtársulat nagyon sokáig hagyományosan 20 
férfi és 20 női tagból állt a karszemélyzettel együtt. Később 
természetesen a taglétszám növekedett.

Végezetül szólnunk kell a színjátszás egyéb igazgatási fóru
mairól is. Az 1871-ben megalakult Országos Színészegyesület a 
századfordulóra közvetlen közigazgatási fóruma lett a vidéki 
színészetnek /14/. A munkaadók és a munkavállalók közös autonóm 
szervezeteként működött. Semmilyen művészei feladatot nem le
hetett végezni a vidéki színházakban az ő engedélyük nélkül /15/ 
Az igazgatási rendszerhez tartozott a színikerületek létrehozása 
is. Ezek hatáskörzete és tagolódása természetesen gyakran vál
tozott. Célja az volt, hogy egy-egy régiót kijelölve, az ebben 
a körzetben működő színtársulatok sorra látogassák a nagyobb 
városokat. így állandóan új darabokat láthatott a közönség. Az 
első pécsi színikerület 1903-ban szerveződött a nagykanizsai vá
rosi tanács kezdeményezésére /16/. Később bővült, a kerület 
magában foglalva Somogy, Vas, Tolna, de olykor még Fejér megye 
városait és a nagyobb délvidéki városokat is. A vidéki magyar 
színészet fellendítése érdekében a Belügyminisztérium 1900 jú
liusában) Festetics Andort a bp-i Nemzeti Színház volt igazga
tóját a Vidéki Színészet Országos felügyelőjévé nevezte ki 
/17/. Feladata elsősorban a művészi munka színvonalának emelé
se a színházakban. Bár ez a felügyelet nemsokára megszűnt, pár 
évtized múlva hasonló kezdeményezés újból indult. Ekkor a bp-i 
Nemzeti Színház hatókörzetébe rendelték az ország összes nem
zeti színházát.

Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhetett 
meg. A dolgozatot más olvasta fel.

505



/1/ Márfi Attila: A pécsi színjátszás történetéből a századfor
dulón. Kalendárium az 1987. évre. Baranya Megyei Művelődési 
Központ. Szerkesztő: Pálinkás György. 35. o.

/2/ BmL Pécs Város Tanácsának Közgyűlési jegyzőkönyve 1886.
137. sz.a.

/3/ Lásd az 1. sz. a. jegyzetet.
/4/ Meznerics Iván-Torday Lajos: A magyar közigazgatás szervei

1867-1937. 379-380. o.
/5/ BmL Pécs Városi Tanácsának /v.t./ iratai 11807/1886.
/6/ BmL Pécs v.t. külön ügyei 46. kcs. 3504/1893.
/7-8/ Lásd a 6. sz.a. jegyzetet
/9/ BmL Pécs v.t. külön ügyei 46. kcs. 9743/1893.
/10/ BmL Pécs v.t. külön ügyei 46. kcs. 17218/1896.
/11/ Az 1896. szeptember 12-én megválasztott színügyi albizott

ság összetétele: Elnök: Krasznay Mihály, Jegyző: Dr. Toldy 
Béla mint a szin.biz. jegyzője, Tagok: Fekete Mihály tisz
ti főügyész, Herbert János tanácsnok, Rauch János főmérnök, 
Vaszary Gyula rendőrfőkapitány, dr. Egri Béla, dr. Jobszt 
László, Kindl József, dr. Krasznay Jenő a Pécsi Napló és a 
Pécsi Figyelő felelős szerkesztői.

/12/ BmL Pécs város okmánytára 577/1902. Színügyi szabályrende
let

/13/ U.a.
/14/ Lásd a 4. sz. a. jegyzetet.
/15/ Csak az lehetett vidéken színész, vagy színigazgató, aki az 

Országos Színészegyesületnek is tagja volt. Működési jogo
sítványukat innen kapták.

/16/ BmL Pécs v.t. ikt.ir. 4680/1903.
/17/ BmL Rendőrkapitányi Hivatal iratai 11049/1903.

Jegyzet
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

VARGHA DEZSŐ
A pécsi polgári dalosmozgalom fejlődése a XIX. század második felében

«

"Az újabb kor mindig növekvő figyelemmel- és méltánylattal vi
seltetvén a művészetek iránt, ezek közül a-zene és ének, mint 
a lélekre legkellemesebben ható eszközöknek nyújtá és méltán az 
elsőséget. S mennél műveltebb a nemzet, mennél magasabb fokán 
áll a polgárosulásnak, annál nagyobb gondot fordít ezen művé
szet emelésére és tökélyesítésére. Ezen hatáskör a legműveltebb 
nemzetek példái után egyrészről a kormánynak, másrészről magány- 
társulatoknak jutott osztály részül. Egyesek anyagilag és szel
lemileg segíthetik ugyan elő a közcélt; azonban sokkal hatályo
sabban működnek e téren a központosított erő, a vállt a vállhoz 
vetés és egyetértés, szóval a társulatok." A városban megala
kult első polgári dalegylet , az 1847-ben szerveződött és egy 
évig működő Pécsi Dalárda alapszabályában taláhatók ezek a mon
datok, amelyek hűen fejezték ki a jelentős részben német szár
mazású pécsi polgárság hangulatát. Fényes Elek adatai szerint 
ugyanis 1840-ben Pécsett a 7.064 magyar mellett 4.200 német is 
élt. Nem csoda tehát, ha az ő kulturális hagyományaik is helyet 
kaptak a város kulturális életében.

A másik nagy hagyomány az egyházi zenekultúra volt ebben az 
időben. Pécs különösen szerencsésnek mondhatta magát e téren, 
mert 1780-ig, a szabad királyi rang elnyeréséig jogállása sze
rint püspöki város volt, de utána is itt volt a püspöki szék
hely. A mindenkori pécsi püspök és a káptalan nagy gondot for
dított a kulturális és tudományos élet ápolására, hívásukra 
messzi vidékekről is hozzánk jöttek a képzett zenészek.

A székesegyházi zenei hagyományok méltán lettek híresek ha
tárainkon túl is. Erre példát adott az a tény, hogy például 
Franz X. Hölzl, akit pedig a Bécsben bemutatott Noé-oratóri- 
um és a "Colonnák" c. operája bemutatása után kineveztek Inns
bruckban zeneigazgatónak, 1841-ben ben Scitovszky János pécsi 
püspök hívására mégis Pécsre jött, és elfogadta a székesegy
ház karnagyi tisztét.

A történelmi események elsodorták ugyan az egyletet, de az 
önkényuralom szorításának egyhülésével már ismét együtt talál
juk a dalkedvelő pécsi polgárokat. Hét, zenét szerető pécsi
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dalos 1861. november B-án az akkori Búzapiac tér /a mai Szent 
István tér/ nyugati sarkán lévő Németh-féle házban Wachauer Ká
roly székesegyházi tenorista lakásán gyűlt össze. Ök képezték a 
magját az 1862-ben megalakult Pécsi Dalárdának.

A város kulturális fejlettségére jellemző volt, hogy a ké
sőbb országos hírnévre szert tett Pécsi Dalárda mellett utóbb 
számos más polgári dalosegyesület is alakult, és számosán közü
lük tekintélyes helyet vívtak ki a város zenei életében. Emel
lett természetesen ott volt a mindig fejlett egyházi zenei élet, 
képviselői helyet kaptak a polgári daloséletben is.

A Pécsi Dalárdát a Pécsi Daloskor követte legkorábban, már
1868-ban létrejött. Neves elődje riválisának indult, karnagya 
Vospiel Dános székesegyházi karnagy volt. A két egyesület közti 
harc különösen Hoffer Károly, a híres tenorista megszerzéséért 
éleződött ki, amelyben az egyesület maradt alul. Még egy ideig 
működtek párhuzamosan, majd a dalkörről egyre kevesebb szó e- 
sik, lassan megszűnik.

A város első női kara 1874-ben jött létre Pécsi Női Dalegy
let név alatt. Már a megalakulás után átesett első válságán, 
mive az alacsonyabb rangú hölgyeket társnőik lenézték, emiatt 
sok volt a viszály. Vezetőjüknek, Hoffer Károlynak minden ügyes
ségére szüksége volt, hogy rendet teremtsen. A vezető személye 
lett a biztosíték arra, hogy a kórus megerősödjön és jó kapcso
latot építsen ki a Pécsi Dalárdával. Sokszor léptek föl együtt, 
amikor vegyeskar szereplésére volt szükség.

A Pécsi Dalkoszorút tíz Zsolnay-gyári iparosember alapította 
1884-ben, elnökének Zsolnay Miklóst kérték föl. 1889-ig Simacsek 
Alajos, 1892-ig Eckhardt Antal, azután Vész Albert vette át az 
együttest. A Pécsi Dalárdához hasonló okokból ők is kiléptek az 
országos szövetségből. A Dunántúli Dalosszövetség tagja lettek, 
de ez volt az utolsó érdemleges ténykedésük, mert még abban az 
évben Pécsi Polgári Dalkör néven újjáalakultak.

A Pécsi Polgári Daloskor a Pécsi Dalárda mellett is nagy si
kereket ért el, bár működésének legnagyobb része már a követke
ző évszázadra esett. Az 1892-ben alakult dalárda karnagyai 
1897-ig Simacsek /Ábrányi/ Alajos, 1903-ig Vész Albert voltak. 
Első sikeres fellépésük a Pécsbányatelepi Daloskörrel volt, a- 
mikor a cs.kir. 44 gyalogezred zenekarával társulván, juniálist 
rendeztek. A dalkör nagy sikereket ért el az országos szövetség 
dalosünnepein. 1894-ben Szombathelyen III., 1902-ben Tatán pe
dig II. díjat nyertek. A dalosegyesület kebelében 1894-ben női 
kar is alakult, így ettől az időtől kezdve vegyeskarként is mű
ködtek .

A bányász és munkás dalosmozgalom is szép sikereket ért el 
ezekben az évtizedekben. A városi tanács közgyűlési jegyzőköny
veiben találhatók az első források a "Bányász Hangászok" mű
ködéséről. Braun György fürdőházánál, illetve a Tar-kertben 
gyűlt össze azonos céllal két társaság, amelyek később egye
sültek. A dalosok 1839-ben kérték a városi tanácsot, tegyék né
kik lehetővé, hogy a hivatalos záróra, éjfél után is maradhas
sanak. Sorsukat az pecsételte meg, hogy Braun György, a tulaj
donos följelentette őket, mondván, a hangászok nagy lármát 
csapnak, és zavarják a környék nyugalmát. A tanácsi határozat 
ezek után természetesen elutasító volt, ami miatt elkedvetlened
hettek, és szétoszolhattak, mivel többé nem maradt fönn műkö
désükről adat.
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1879-ben két dalárda megalakulásáról is van tudomásunk. A Pé
csi Figyelőben írják, hogy a Pécsbányatelepi Dalkör a szegedi 
árvízkárosultak javára jótékony célú hangversenyt ad. Később a- 
zonban csak a Pécsbányatelepi Dalárda nevű dalkör működéséről 
tudunk, így biztos, hogy elírásról van szó. Nem működött azon
ban egyenletes színvonalon, 1895-ben át is szervezték. Az újjá
alakulás utáni első közgyűlést április 7-én tartották, a Pécsi 
Polgári Daloskörrel közös juniálist rendeztek még ez év június 
26-án. Ez volt az utolsó nevezetes megmozdulásuk ezekben az é- 
vekben.

A munkás- és bányászkórusok közül ebben az időben a Pécsi 
Munkásképző Egylet Dalkara volt a legnevesebb, amely 1895-től 
működött. (Maga az anyaegyesület, amely főleg az ifjúmunkásokat 
tömörítette 1893-ban kezdte meg tevékenységét. Első nevük Pécsi 
Dalosegyesület lett, vezetőjükké Kheil Rezsőt választották meg. 
Zongorájuk vagy harmóniumuk eleinte nem lévén, a kottát nem is
merő tagok műsoraikat citerakíséret mellett tanulták be. Csak 
az első év végén tudtak venni zongorát. Népdalokat, a kor diva
tos népdalfeldolgozásait majd később műdalokat is énekeltek.

A mai Pécsi Vasutaskultúrotthon /Várady Antal u. 7./ adott 
otthont az 1897-ben átszervezett dalosegyesület első hangver
senyének. A május 16-it az augusztus 1-i követte, egy év múl
tán pedig nagysikerű szilveszter-estet tartottak. Első karna
gyuk Taky Gyula volt, őtőle 1899-ben Borsy György tanító vette 
át a vezetést.

A nyomdászok is hoztak létre énekkart. A Pécsi Nyomdászegylet 
szervezésében, 1873. április 9-én, 30 taggal jött létre a Pécsi 
Könyvnyomdászmunkások Dalkoszorúja. Sikeres működése után 1910- 
ben alakultak át Gutenberg Dalkörré.

A korszak legnagyobb kórusa a Pécsi Dalárda volt. 1862-ben 
alakult meg véglegesen az egyesület. A közgyűlésen elfogadták 
az alapszabályt: legszögezték, hogy négyszólamú férfikart ala
kítanak. Az alapszabályt német nyelven szintén kiadták, a célok 
között a magyar és német dalkultúra ápolását is kitűzték.

A folytonosság nagy szerepet játszott a kórus életében. Az
1847-es első alakulásnál nagy szerepe volt Franz S. Hölzlnek, 
aki ott volt az 1862-es zászlóbontáskor is. Társa volt mindkét 
alkalommal Schmidt Péter, aki 1862-ben Wachauer Károllyal o- 
roszlánrészt vállalt az egyesület megalakításában. Schmidt Pé
ter lett az első elnök, az alapszabály helytartótanácsi elfo
gadása után azonban átadta a helyét Bánffay Simonnak. A továb
biakban Aidinger János, a későbbi polgármester is betöltötte 
az elnöki tisztet. Az alelnökök közül Spiesz N. János, Jilly 
Alajos, Szigriszt József, a karnagyok közül Langer Viktor, 
Simacsek /Ábrányi/ Alajos, Haksch Lajos, a titkárok közül Re- 
berics Imre, Mihálovics Antal nevét kell kiemelni. Kívülük még 
Valentin Károly pénztáros és Szigriszt József levéltárnok is 
nagy szerepet játszott ezekeben az évtizedekben.

A nagy egyéniségek közül is kiemelkedő szerep jutott Hoffer 
Károlynak. Tanítónövendékként, majd később tanítóként már az 
első évben bekapcsolódott az egyesület munkájába. Énekesként, 
majd karnagyként,, szervezőként, zeneszerzőként, pedagógusként 
is nagy szerepet játszott a város daloséletében. Tenorhangja 
mindig betöltötte a hangversenytermet, több hrazai és külfödi o- 
pera is szerződést kínált neki, de ő mindvégig ragaszkodott
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szeretett városához. Halála után, 1928-tól alapította meg hálás 
egyesülete a róla elnevezett vándordíját. Az iskolás korú dalo
sok dalosversenyének rendszere vezetett később az Éneklő Ifjú
ság mozgalmához. így nyitott utat munkássága a következő évszá
zad haladó zenei törekvései helyi megvalósításának, amely Bar
tók és Kodály műveiben érte el csúcspontját.

A századvég jelentős helyi szervező egyénisége volt Cziglá- 
nyi Béla, aki számos nagysikerű hangversenyt valósított meg, a- 
melynek nemcsak itthon, de külföldön is méltán arattak sikert.

A dalárda jelentőségét mutatta, hogy neves egyéniségeket si
került megnyernie tagokul, hívó szívukra mindig összefogott a 
város zenésztársadalma, híres országos és helyi személyiségek 
támogatták működését. Tiszteletbéli tagjainak sorában megtalál
hatjuk a kor számos országos és helyi politikusát, közéleti sze
mélyiségét, a magyar kultúra nagy alakjait: Majláth György, 
Girk György, Scitovszky János, Aidinger János, Perczel Miklós, 
illetve Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály, Hölzl S. 
Ferenc, Hubay jenő, Reményi Ede, Ábrányi Kornél, gróf Zichy Bé
la található a tiszteletbéli tagok sorában.

Az egyesület eze.n fölül híres tagjainak is adományozta ezt a cí
met. Bánffay Simon, Schmidt Péter, Ruszke Dávid, Engeszer Má
tyás, Rieger György, Hoffer Károly, Wachauer Károly és Cziglá- 
nyi Béla szerepelt a megválasztottak között.

Működése során külföldön is számos sikert aratott a kórus. 
Közülük is kiemelkedett az 1883-as út, amelyet a dalosegyesület 
német nyelvterületen tett. Hoffer Károly volt a kezdeményező, 
Cziglányi Bélával az élen a dalárda színe-java a megvalósító. 
Osztrák és svájci városok sora: Graz, Ischl, Salzburg, Zürich 
és Luzern Tapsolt a pécsi dalosoknak. Mértéktartó viselkedé
sükkel, igényes műsorukkal, magas színvonalú előadásaikkal ö- 
regbítették a magyar dal, a magyar dalosok hírnevét.

Az országos dalosünnepeken, dalosversenyeken is számos ba
bér termett a leghíresebb pécsi énekkarnak. Az országos dalos
egyesületnek még csak a terve volt meg, amikor 1864. augusztus 
15-16-án a Pécsi Dalárda városunkba hívta zászlószentelésre az 
ország legnevesebb kórusait. A két évvel azelőtt alakult dal
egylet tekintélyét mutatja, hogy az ország minden részéből Pécs
re sereglettek a dalosok, sőt még a híres Wiener Männergesangve
rein képviselője is eljött. 1886. augusztus 11. és 16. között 
ünnepelték meg 23 éves jubileumukat. Ekkor, ennek tiszteletére 
Pécsett rendezték meg az országos dalosversenyt, amelynek során 
a díszhangversenyen fellépett az ünnepelt dalárda is. A nagy 
országos tekintélyre rá is szolgált az énekkar, mivel az orszá
gos dalosversenyeken sikert sikerre halmozott. 1872-ben Nagyvá
radon értek el második díjat, 1868-ban Debrecenben, 1874-ben 
Kolozsvárott, 1882-ben ismét Debrecenben, 1884-ben Miskolcon, 
1892-ben Budapesten mindig első helyezett lett. Méltán említet
ték tehát az ország első dalárdájaként ebben az időben!

Éppen ezért érthetetlen volt a fővárosi énekkarok vezetőinek 
viselkedése az 1894-es fiumei dalosversenyen, melynek következ
tében a dalárda kénytelen volt visszalépni. Helyette a környé
ken tartottak nagysikerű fellépéseket. Több másik elégedetlen 
dalárdával megalakították a Dunántúli Dalosszövetséget, és egy 
ideig külön rendezték összejöveteleiket.
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Nevezetes útjaik, hangversenyeik sorában megemlítendő az 
1865-ös és 1871-es eszéki útjuk is. 1884-ben Pozsonyban, egy 
évre rá a fővárosban és Losoncon jelentek meg műsorukkal, 1865- 
ben Girk György pécsi püspök tiszteletére rendeztek hangver
senyt, 1870-ben Beethoven-emlékhangversenyt tartottak, melyen 
Franz S. Hölzl fölajánlotta a dalárdistáknak a birtokában lévő 
eredeti Beethoven-hajfürtöt. 1891-ben a székesegyház restaurá
lásának végeztével tartott ünnepségen a közreműködők között 
voltak ők is.

Az egyesület egy-egy nagy feladatra mindig egybe tudta gyűj
teni a város zenésztársadalmát. így adták elő 1873-ban a Pécsi 
Női Dalegylettel és a Pécsi Zeneegylettel közösen Rossini: 
Stabat Mater-ét, több énekkarral 1885-ben Beethoven: Christus 
am Ühlberg-jét, 1894-ben ismét Rossini művét, rá egy évre Men
delssohn: Első Valpurgis éj című kantátáját. 1896-ban a nemzeti 
színházban milleneumi hangversenyt rendeztek, 1898-ban Haydn : 
Négy évszak című oratóriumát, 1899-ben Mozart: Requiem c. művét 
szólaltatták meg közösen, de a legnagyobb összefogás 1897-ben 
volt, (amikor hazánkban másodszor) Verdi: Requiem című művét ad
ták elő, és a mesternek díszelgő táviratot küldtek.

Nem hiányozhattak a baranyai helységek meglátogatásai sem, a 
vármegye minden számottévő helyén megfordultak a pécsi dalosok. 
Minden évben több alapszabályszerű hangversenyt adtak a helyi 
közönségnek, rendszeres közreműködői voltak a többi dalosegyesü
let rendezvényeinek. Számos hangulatos szórakoztató estet is 
tartottak, ezek közül kiemelkedett Millöcker: Koldusdiák c. o- 
perettjének nemzeti színházi előadása 1898-ban.

Nem csoda,a hazai kulturális élet nagyjai is állandó kapcso
latot tartottak a dalárdával. Legjelentősebb az Erkel Ferenccel 
való levelezés.

A nagymúltú dalosegyesület 1902. május 11-én tartotta fönnál
lásának 40. évfordulóját, melynek tiszteletére a kórus karna
gya, Haksch Lajos díszes kiállítású könyvet jelentett meg a Pé
csi Dalárdáról. Könyvét a következő gondolatokkal zárta: "Fiúk! 
Dalostestvérek ! Nézzetek arra a zászlóra, melyet zászlóanyánk e 
szavakkal adott elődeink kezébe, s általuk kezünkbe: "Lobogtas
sátok, mint a művészet jelvényét! Erre a zászlóra foltot ne 
engedjetek, úgy nézzetek rá mindig, mint jelképére az előtörek- 
vésnek, a magas felé törekvésnek, az égbe emelő dal kultuszá
nak. . . "

Ennyi év távlatából is bátran kijelenthetjük, hogy a dalárda 
célját elérte, mindig e gondolatok szellemében végezte tevé
kenységét .
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/1/ A Baranya megyei Levéltár zenei gyűjteménye:
- A Pécsi Dalárda iratai,
- Várhalmy Oszkár hagyatéka,
- A Pécsi Polgári Daloskor iratai,
- Kisebb pécsi dalárdák iratai,
- Várhalmy Oszkár: Pécs zenei életének története /1788- 

1945/ /kézirat/
- Várhalmy Oszkár: Pécs egyházi zenei életének története 
/1780-1944/ /kézirat/

/2/ Haksch Lajos: A negyven éves Pécsi Dalárda története.
Pécs, Taizs József Könyvnyomdája, 1902.

/3/ Horváth Mihály: Muzsikáló Pécs., Pécs, 1959.
/4/ A Baranya megyei Levéltár sajtógyűjteménye:

A Fünfkirchner Zeitung, a Pécsi Figyelő és a Pécsi Napló 
korabéli számai

/5/ Vargha Dezső: Adatok Pécs zenei életének történetéhez a XIX 
század utolsó harmadában. /Szakdolgozat/ Pécs, 1979. 

/6/ Vargha Dezső: Adatok a Pécsi Dalárda történetéhez /1862- 
1902/ Baranya Helytörténetírás 1979. Szerk.: Szita László. 
Pécs, 1979. 177-202.p.

Források
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

BŐSZE SÁNDOR
Â somogyi egyesületek szerepe és jelentősége a megye települé
seinek életében a dualizmus időszakában

Úgy tűnik, napjaink társadalmi fejlődése az egyesületi élet 
megélénküléséhez fog vezetni. Az e közösségi forma történetét 
vizsgáló kutatóban óhatatlanul felötlik a kérdés: elődeink va
jon milyen hatást gyakoroltak szúkebb környezetükre? Értékelé
sünk nem lehet elhamarkodott, mert az egyleti munka színvonala 
nem volt egyforma. Amíg az egyik valóban értékes tevékenységet 
folytatott, addig a másik sokszor csak "egyletesdit" játszott. 
Szélsőséges esetben -- mint pl. a Nagyatádi Polgári Olvasókör 
-- szabályos kocsmát csináltak az egylet helyiségeiben. Az e- 
gyesületek többsége azonban becsületesen dolgozott. Tevékenysé
gük meglehetősen sokrétű volt, ezért egy-egy település társadal
mának történetében számos esetben jelentős szerepet játszottak. 
Annak ellenére, hogy az egyletek az állami, mondhatni hivatalos 
intézményrendszeren általában kívül foglaltak helyet, azok dif
ferenciáltsága mégis tükröződött bennük /az adott lakóhely jel
lemző egyleti típusa, egymáshoz való viszonyuk, működési lehe
tőségeik, belső szervezeti felépítésük, tagsági összetételük/. 
Mivel az egyesületek a kívülről érkezett hatásokra is válaszol
tak, akár pozitív, akár negatív vizsgálatukkal árnyaltabb képet 
kaphatunk az egyes társadalmi osztályok, rétegek kapcsolatáról, 
a hivatalos szféra /akár egy falusi képviselőtestület/ döntés- 
könyezetéről és a sajátos belső önkormányzatú egyesületekről, 
amelyek alkalmasak voltak közösségek és hagyományok teremté
sére, továbbfejlesztésére és megtartására. Talán ezért jelenthe
tett egy ilyen közösséghez tartozás tisztességet, az adott sze
mély pozitív társadalmi megítélését.

Az egyleteken belül meglévő összetartó erők között kell emlí
teni a tagok soraiban fellelhető érdekazonosságokat. Ha az sze
rencsésen találkozott a helyi érdekekkel -- mint ez a balatoni 
fürdőegyesületek esetében jól megfogható --, akkor az egyéni és 
a közösségi erő jelentős eredményeket szült.
Az egyesületek közösségi ereje, hagyományőrző képessége a szű- 
kebb szülőföldhöz való tartozás tudatosításával a hazaszeretet 
ma is óhajtott ápolásáért is sokat tett.
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Az egyesületek jelentették a dualista Magyarországon a közé
leti demokrácia egyik keretét. Ennek egyik legfontosabb biztosí
tékát az alapszabályok adták, meghatározva a jogokat és köte
lességeket, a szervezeti hierarchiát, a rostákat és a szankció
kat. Működésükhöz kapcsolódott a tolerancia és intolerancia, né
mi túlzással a polgári parlamentarizmus helyi gyakorlata is. A 
közgyűléseket, a választmány és a tisztikar választását, a 
tisztségviselő beszámolási kötelezettségét az egyesületi demok
rácia alapjának tekinthetjük.
A Kaposvári Hivatalnokok Társaskörének 1899-es módosított alap
szabályát a belügyminisztérium például azért nem engedélyezte, 
mert a tagfelvételről és a tagok törléséről szóló paragrafusok 
ellenkeztek g tisztikarnak a választmány felé, és mindkettőnek 
pedig a közgyűlés felé meglévő beszámolási kötelezettségével. A 
belügyminisztériumi leirat arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
vitás kérdésekben a tagok közösségének, a közgyűlésnek van egye
düli döntési joga. Csak egyetlen egylettípusban, a katolikus 
olvasókörök esetében találkoztam azzal a jelenséggel, hogy -- 
alapszabályba foglalva -- csak a helyi papot nevezhették ki /és 
nem választották/ elnöknek /1/.

Az egyesületi rendezvények alkalmat nyújtottak a nyilvános 
szereplésre, beszélgetésre, gyakorolhatták a vitát, a vélemény- 
nyilvánítást, sőt, igaz, eltérő módon lakóhelyük életébe is be
leszólhattak. Az egyesületek "nevelő" hatásai közt kell említe
ni az önkéntes fegyelem kialakulását. Egy sor típusnál döntő 
szerepet töltött be a célok sikeres megvalósításában, mert hisz 
szükség volt pl. a tűzoltóegyesületek katonás fegyelmet is i- 
génylő összmunkájára, a sportkörök csapatszellemének erősíté
sére, a dalkörök harmonikus összhangzására.

A megye egyesülettípusait néhány példa kiragadásával kívánom 
bemutatni. Elsőként álljon egy szélsőséges célokat magáévá tevő 
antiszemita egylet, a Somogy megyei Keresztény Védszövetség, 
melynek ugyan alapszabályát a BM nem engedélyezte, de működésé
nek káros hatása nyilván közrejátszott abban, hogy a megyében 
országos viszonylatban is jelentős méreteket öltöttek a zsidók 
elleni atrocitások.

A falusi egyesületek sorában jelentős helyet foglaltak el a 
zömében agrárius befolyás alatt álló gazdakörök. Főleg a szak
mai önképzés és a kulturális tevékenység terén értek el ered
ményeket. Ha egy község esetében alig, összességében azért so
kat tettek a falusi könyvtári kultúra emeléséért is. 1903-1914 
között a megyében 16 gazdakör kapott 100-200 kötetes kis nép
könyvtárakéi; a földművelésügyi minisztériumtól /2/. A gazdakö
rök a szövetkezeti eszme terjesztésében is részt vettek, s e 
téren helyenként igen szép eredményeket mutattak fel (pl.: 
Csurgó-környéki tejszövetkezetek).

Az önművelést, a társasági életet, a szakmai fejlődést, a 
helyi ipar gyarapítását és a magyar nyelv művelését tekintet
ték céljuknak a megye iparoskörei. Több önálló tanulmány anya
gát jelentették a szakmai egyesületeken belül kiemelkedő helyet 
elfoglaló tanítóegyletek /3/. A Somogyra is jellemző műveltsé
gi elmaradottság /4/ csökkentésében vállalt szerepet a korszak-
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ban alakult 173 olvasókör és a századelőn kibontakozó szabadmű
velődési, szabadoktatási eszméket is befogadó haladó polgári 
kulturális társaságok, mint pl. az 1901-ben alakult Kaposvári 
Szabad Lyceum Egyesület /5/ vagy a Berzsenyi Irodalmi Társaság.
A kulturális egyesületekkel is sok rokonvonást mutató, a polgári 
életmód terjedését tükröző társasági egyletek, a kaszinók és 
társaskörök is jelentékeny számban születtek a dualizmus kori 
Somogybán.

Az emberek közérdekű, szinte létszükségeletet jelentő igé
nyei szintén hoztak létre egyesületet. Ez még a Balaton-kultuszt 
teremtő fürdőegyesületeknél is jól kitapintható. Az 1880-as é- 
vek nagy tűzvészei után alakult tűzoltóegyesületek esetében ezek 
az igények még egyértelműbbek voltak /6/.

Az egyesületi hatások sorában beszélhetnék még a segélyező 
és a sportegyletekről, de talán az elmondottakból is jól kitű
nik: e közösségek sokat tudtak tenni a lakóhelyükön élő embere
kért.

Az egyesületek az 1867-1918 közti korsazk 'általános gazdasá
gi, társadalmi, politikai, kulturális fejlődésének nemcsak ha
szonélvezői, hanem gazdagítói is voltak. És talán éppen ez az 
elgondolkoztató tény az egyesülettörténet napjainkig ható tanul
ságainak legfontosabbja.

Jegyzetek
/1/ Somogy Megyei Levéltár (SML) Alispáni iratok 8822/1907; 

1947/1896; 299/1901.
/2/ Magyar Minerva V. Magyarországi Múzeumok és könyvtárak 

évkönyve 1912-1913. Bp. 1915.
/3/ Lásd Kelemen Elemér tanulmányai = S.n. Somogy megye múlt

jából-.
/4/ SML Főispáni iratok 183/1875.
/5/ SML Alispáni iratok 659/1901.
/6/ SML Uott 4109/1891.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

FARAGÓ TAMÁS
A pilisi járás népességi adatai a XIX. század közepén 
/Leiró statisztikáink népességtörténeti forrásértéke/

Nem a teljes Magyarországra vonatkozó leíró statisztikai i- 
rodalmról, hanem annak csak egy meghatározott részéről kívá
nunk szólni: az un. község- vagy településsoros művekről. Va
gyis vizsgálatunk körébe vontunk minden olyan nem hivatalos 
statisztikai kiadványt, amely ABC-, közigazgatási vagy topográ
fiai rendben az egész ország vagy egy nagyobb terület /esetünk
ben Pest megye, illetve Pestbuda környéke/ településeiről szám
szerű és nem számszerű népességi adatokat közöl. A leíró sta
tisztikai módszer történeti fejlődéséből következik /1/, hogy 
ilyen művekkel gyakorlatilag csak a XIX. század elejétől kezd
ve találkozunk. A XVIII. század folyamán megjelent községsoros 
kiadványok /Bél Mátyás és követői, Vályi András, Korabinszky 
Dános/ általában nem adtak számszerű adatokat, a század végén 
feltűnő, a leíró statisztika új irányzatát követő művek 
/Schwartner Márton, Demián János/ viszont még nem törkedtek szám
adataik települések szerinti részletezésére, vagyis vizsgála
tunk kezdete természetes módon adott. Eszmei időpontként 1800- 
at nevezzük meg, ténylegesen azonban Rumy Károly 1809-ben meg
jelent művével kezdhetünk. Időszakunk kezdetén vizsgálati anya
gunk még csak két típusra: az igazgatási célú, lakonikus rö
vidséggel adatokat közlő névtárakra, valamint a többoldalú, szö
veges és számszerű jellemzést adó leírásokra osztható. Különö
sen ez utóbbi még a társadalomtudományok differenciálatlan "ős
állapotát" tükrözi.

Az 1850-60-as években kezdődik meg a fenti művek szétválása 
és speciálizálódása: fokozatosan elkülönülnek egymástól a me
gyetörténetek, a regionális, földrajzi és közgazdasági monográ
fiák, néprajzi leírások, hivatalos helységnévtárak, hivatalos 
statisztikai /népességi, pénzügyi, mezőgazdasági stb./ adattá
rak műfajai. Esetünkben, mivel a népességgel kívánunk foglal
kozni, a magyarországi statisztikai szervezet működésének első 
évei és a hivatalos statisztika nyomtatott formában közreadott 
eredményeinek elterjedése adja vizsgálatunk természetes záró 
időpontját. Konkrétan ez az 1869-es népszámlálás eredményeinek 
publikálásától kezdve számítható, melynek főbb népességi ered-
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ményei községsorosan az 1873. évi helységnévtárban láttak napvi- 
got /bár egyes törvényhatóságok részletesebb adatokat is publi
káltak/. A vizsgálatunk körébe tartozó művek sorozata tehát az 
1860-as évek második felében zárul, melyhez elkésett utóvédként 
vesszük hozzá Galgóczy Károly 1876-77-ben megjelent Pest megyei 
monográfiáját. Persze, mint ez az utóbbi példa is mutatja, a 
határ nem éles. Lényegében a leíró statisztikai szemlélet még a 
századfordulós megyemonográfia sorozatban, az u.n. Borovszky- 
kötetekben sőt, az 1930-as évek megyei adattáraiban is tetten 
érhető.

A leíró statisztika általában egyéni produktum. Készítői, bár 
többnyire járatosak a statisztikában (gyakran tanítják is), nem 
támaszkodhathak hivatalos statisztikai apparátusra. Ez utóbbi 
jellemző alapján sorolhatunk be forrásaink közé két többszer
zős művet is: Pest megye 1855-ben megjelent közigazgatási és 
birósági beosztását, valamint az 1863. évi helységnévtárat. E 
logikát követve, tulajdonképpen részletesen foglalkoznunk kel
lett volna az egyházi névtárakkal is, ezeknek azonban mind szer
vezettségük, hivatalos jellegük, évtizedeken át tartó folyama
tosságuk és nem utolsó sorban rendkívül nagy tömegük miatt kü
lön elemzés tárgyát kell képezniük.

Nem számítva a későbbi kiadásokat, összesen 24 olyan művet 
találtunk, mely megfelelt a fenti követelményeknek /ld. függe
léket/. Ezeknek kereken háromnegyede /18/ Magyarország -- több
nyire Erdély nélküli -- teljes területét magában foglalja, tar
talmi értelemben azonban csak a kiadványok alig több, mint har
mada, mindössze 9 mű mondható teljesnek. Hét kiadvány csak a 
nagyobb helységekre vonatkozóan részletezi adatait, kettő pedig 
/Vállas Antal, Jarosch 3. A./ csak az ABC J, illetve G betűjéig 
jutott el. A regionális vonatkozású művek közül kettő egész 
Pest megyét /Perenczy József, Galgóczy Károly/, három a Buda- 
környéki helységeket /Schams Ferenc, Haenfler, J.V., Hunfalvy 
János/, egy pedig a Duna melletti településeket /Kenessey Al
bert/ ismerteti. A regionális művek mindannyian a tulajdonkép
peni leíró statisztika kategóriájába tartoznak, bőséges szöve
ges leírás közepette közölve számszerű adataikat. Az országos 
műveknek viszont már csak fele esik ebbe a csoportba, a másik 
fele leírást lényegében nem adó adattár, sőt négy mű formája is 
táblázatos. /Ném véletlen, hogy ezek túlnyomórészt az új mű
fajok első képviselői: egyikük bírósági, másikuk közegészségü
gyi adattár, a harmadik pedig a modern értelemben vett helység- 
névtár első megjelent példánya./ A művek 70 százaléka magyar- 
országú kiadású /11 Pesten, 5 Budán, 1 Kassán jelent meg -- u- 
tóbbiak egy kivételével 1848 előttiek/, 30 százaléka pedig kül
földön /5 Bécsben, 1-1 pedig Lipcsében és Olmützben/ látott nap
világot. Együtt tekintve a jellemzőket, a hazai művek többsé
gükben két csoportra oszthatók. Alkalmazott módszerük elsősor
ban a szöveges leírás, kisebb részt a táblázatos adattár. Ezzel 
szemben a külföldi kiadású művek leggyakoribb típusa a rész
leges /válogató/ országos statisztika, legkedveltebb formája 
a tömör szöveges adattár. Nyilván olvasóközönségüknek nincs 
szüksége sem a nagyrészt ismeretlen helységekről szóló bő lé
re eresztett leírásokra, sem a mindennapi adminisztrációs 
munkát elősegítő táblázatos formára.
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A közölt adatok többsége, akár szöveges, akár számszerű, el
sősorban a népességre vonatkozik: mindig közlik a népesség szá
mát, többnyire az uralkodó felekezeteket, esetenként szövegesen 
jelzik a legfontosabb etnikumokat, néha pedig megadják a házak 
számát. Ritkábban előfordul a lakosság státusára, a legfontosabb 
foglalkozásokra történő utalás, de ezek, kivételektől eltekint
ve, nem számszerűek. Ezenkívül rendszeresen közölnek forrásaink 
közigazgatási-egyházigazgatási adatokat, megemlítik a fontosabb 
földbirtokos családok nevét, egyes esetekben pedig megadják a 
településre jellemző speciális mezőgazdasági termény vagy ipari 
termék, vállakózás illetve létesítmény, közintézmény és egy-egy 
kiemelkedő látványosság /régészeti lelet, várrom/ rövid leírá
sát. Bár a közigazgatási, gazdasági, régészeti adatok között sok 
fontos információra bukkanhatunk, a továbbiakban kizárólag a né
pességi adatokkal kívánunk foglalkozni, azon belül is csak az 
un. állónépességre vonatkozókkal. /A leíró statisztikák ugyanis 
szinte soha nem adnak népmozgalmi adatokat./

Úgy gondoljuk, nem érdemes mind a 24 kiadványon részletesen 
végigmennünk. Célszerűbbnek tűnik, ha forrásainkat a felhasz
nálás, a praktikum felől közelítjük meg. A továbbiakban tehát 
három kérdés rövid megválaszolását kíséreljük meg:

1. milyen népességstatisztikai adatok keletkeztek a szóban - 
forgó időszakban;

2. hol és hogyan érhetők el a fenti források:
3. a fentiek alapján hogyan és mire használhatók a leíró 

statisztikák.
Az első kérdésre rövid felsorolásssal viszonylag egyszerűb

ben válaszolhatunk. A törvényhatóságok /a vármegyék és váro
sok/ időszakunkban, vagyis 1800 és 1870 között önálló népes
ségösszeírást rendkívül ritkán hajtottak végre. Elég fela
datot jelentett ugyanis számukra az, hogy a század közepéig 
az állam szinte minden évben kért tőlük előírt formában egy- 
egy népességösszeírási eredményt: 1804-1847 között évente az 
un. nem nemesek összeírását /2/, 1849-50-ben pedig egy teljes 
népességösszeírást kellett elvégezniük /3/. Csak önállóságuk 
megszűnésével tehermentesültek átmenetileg e feladat alól (az 
1850/51-es illetve 1857-es népszámlálást az osztrák hivatalszer
vezet hajtotta végre a hadsereg segítségével), 1869-től kezd
ve azonban ismét bevonódtak a népszámlálási munkába, bár a szer
vezést ekkortól kezdve már a frissen megalapított Statisztikai 
Hivatal végezte /4/.

A másik nagy összeírássorozat, mellyel időszakunkban talál
kozunk, az az egyházmegyék kebelében készült. Bár ennek készí
tése többé-kevésbé már a XVIII. század óta folyamatos, közrea
dását az egyes egyházmegyék névtáraiban általában csak az 1810- 
es években kezdik meg. Ez az adatszolgáltatás tehát népességi 
szempontból mintegy a XVIII--XIX. század fordulójától ritkuló 
egyházlátogatások helyére lép /5/.

Nézzük, mi a helyzet az elérhetőséggel. A központi ható
ságok által készített statisztikai összegzéseket az 1850-es é- 
vekig általában 'titkosan kezelték, ezért nem kerültek publi
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kálásra, vagy ha igen, mint pl. a Tafeln-sorozat, akkor igen 
kis példányszámban. így rendkívül szűk kör számára voltak csak 
hozzáférhetőek /6/. A XIX. század közepétől ugyan a kifejezet
ten katonai adatokat kivéve oldódik ez a titkosság, de az 1850/ 
51 és 1890 közötti népszámlálások településsoros adatai, első
sorban anyagi okok miatt, alig-alig kerültek publikálásra. A 
központi szervek ugyanis ezt egészen a századfordulóig nem fi
nanszírozták, a helyi törvényhatóságok viszont többnyire nem 
tartották fontosnak az eredmények részletes közlését, ami az 
utókor számára jóvátehetetlen űröket eredményezett.

Az állami népességösszeírások és népszámlálások elkészítése, 
említettük, lényegében 1869-ig a megyei illetve városi hivatal- 
szervezet kötelesség volt. Így az egy-egy törvényhatóságra vo
natkozó adatok a központi hatóságok titkolódzása ellenére tulaj
donképpen elérhetőek voltak. 3ól mutatja ezt, hogy viszonylag 
sok részközlést és kéziratban maradt munkákban még több hivatko
zást találunk ezekre. (Vagyis aki benne volt a megyei vagy városi 
hivatalszervezetben illetve azzal jó kapcsolatot alakított ki, 
az sok mindenhez hozzájuthatott.) Mindez azért lényeges, mert 
e forrásokat nemcsak hogy a helyi szervek készítették, de 1869- 
ig a törvényhatósági levéltárak őrizték. Az összeírások alaptáb
láit, összeíró!veit csak a Statisztikai Hivatal megalakulása után 
kellett a fővárosba felküldeni. A népességösszeírási iratanya
gok azonban mindig nagy terjedelműek voltak, lényegében e szá
zad közepéig rendszeresen a selejtezés sorsára jutottak. Egy- 
egy lappangó irategyüttestől eltekintve, jóformán csak az maradt 
meg az utókor számára, amit még az eredeti források megléte i- 
dején azokból készítettek, vagy legalábbis e célból papírra 
vetették és a kézirat is fennmaradt. Vagyis 1869-ig csak e 
rendszertelenül megmaradt töredékekre, 1869-től 1809-ig pedig
mindössze a házak és népesség számára, esetenként pedig a fe
lekezeti és etnikai adatokra számíthatunk. /Utóbbiak a helység- 
névtárakban illetve a népszámlálási kiadványok köteteibén tevőd
tek közzé/.

Konkrétan: Az 1804-1847 közötti nem nemesek összeírásainak 
közlése hivatalos formában nem történt meg. Nem hivatalosan csak 
részeredmények közlésére került sor, de ezek többnyire nem rész
letezik az egyes településeket és soha sem adják a teljes tábla
fejet. A levéltárakból viszont az eredeti anyag rendkívül töre
dékesen szedhető össze. Kivételesnek számít Pest megye, ahol a 
készült 29 összeírás településsoros összesítője csaknem telje
sen (27 évből) fennmaradt. Ismereteink szerint a legtöbb megyé
re vonatkozóan 2-5 évből találunk csak adatot a helyi levéltár
ban, illetve az Országos Levéltár valamelyik állagában, holott 
átlagosan kb. 25-re becsülhető a helyi törvényhatóságok által 
1804-1847 között ténylegesen készített összeírások száma /7/.

Alig valamivel jobb a helyzet az 1850/51, 1857. és 1869. évi 
népszámlálások esetében. Hivatalos formában ezekből meglehető
sen keveset adtak közre. A nagyobb helységek 1857. és 1869. évi 
népességszámait kiadták az 1869. évi népszámlálás függelékében 
/8/, a városok 1850. és 1857. évi össznépességadatait az 1893. 
évi Magyar Statisztikai Évkönyvben /9/, az 1869. évi népszámlá
lás vallási bontású adatait a házak számával együtt pedig az 
1873. évi helységnévtárban /10/. Ezenkívül elszórt publikációk 
jelentek meg a kereskedelmi kamarák vagy a törvényhatóságok 
támogatásával, elsősorban az 1850/51. és az 1869. évi nép
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számlálás adataiból. Részletességük, megbízhatdságuk azonban rend 
kívül változó /11/.

Az egyházi népességösszeírások publikálása a római katolikus 
egyházmegyékben általában az 1810-es években kezdődött éves gya
korisággal. Kiadásuk az 1850-es évektől szakaszosabb lett, gyak
rabban tartottak 1-2 éves szünetet, két kötet között. A többi 
felekezet összeírási rendszere -- és azok kiadása -- ennél jó
val töredezettebb. Különösen a görögkeleti és zsidó egyházak i- 
lyen célzatú munkálkodása hagyott kívánnivalót maga után. /A 
katolikus névtárakban a többi felekezetre vonatkozóan is tör
tént rendszeres adatszolgáltatás /12/.

Az elmondottakból már adódik is a következtetés: népességtör
téneti szempontból a leíró statisztikai adatközlések talán leg
fontosabb szerepe abban áll, hogy esetenként nem ismert vagy i- 
d.őközben elveszett adatokat menthetnek át az utókor számára. 
Ezzel elérkeztünk a leíró statisztikák használatának kérdéséhez.

A tárgyalt forráscsoport használhatóságának kapcsán három 
szempontot érdemes figyelembe vennünk:

1. honnan származnak a leíró statisztikákban közölt népessé
gi vonatkozású adatok;

2. mikor keletkeztek;
3. mennyire pontosak.
Származását tekintve, a leíró statisztikákban megtalálható a- 

datok számottevő része valamilyen nyomtatott forrásból: egy
házi névtárból vagy másik leíró statisztikából ered. Elég gyako
ri azonban valamilyen kéziratos forrás, rendszerint egy megyei 
tisztviselő irományának, vagy éppenséggel egy eredeti népesség- 
összeírásnak a használata. Többször előfordul még saját adat
gyűjtés -- a helyszínen lakó barátoktól és ismerősöktől kért 
és kapott adatok, saját helyszíni gyűjtés -- felhasználása. Rend 
szeres, hogy a beszerzett adatokat a szerzők becslés révén kí
sérlik meg kiigazítani. E becslések általános jellemzője azon
ban, hogy nem veszik figyelembe a népességfejlődés törvényszerű
ségeit. Ötletszerűek, vagy a szóbanforgó területek nagyságával, 
arányaival operálnak. Persze a fenti csoportosítás némileg for
mális, a valóságban a szerzők legtöbbször nem egy forrást és nem 
egy módszert használnak.

Lássunk néhány példát. Franz Raffelsberger lexikonában álta
lában J.C. Thiele népességadatait idézi, utóbbi viszont Nagy La
josét. Dunabogdány esetében azonban Raffelsberger az össznépes- 
ség adatát 2410-ről 2400-ra kerekíti /13/. Fényes Elek Bogdány- 
nál szintén Nagy Lajos 2410 fős adatát használja, Budaörsnél 
ellenben az 1830. évi /1829 őszére vonatkozó adatokat tartal
mazó/ római katolikus egyházi névtárét. Pestről viszont többféle 
forrást /nem nemesek összeírását, az 1835. évi egyházi névtárat/ 
idéz, s a belőlük nyert összeghez hozzáadja a városban ideigle
nesen jelenlevő idegenek becsült számát, majd a végösszeg meg
bízhatóságát azzal az érvvel támasztja alá, hogy az élők vala
mint a halottak éves számának egymáshoz viszonyított aránya "tö
kéletesen megegyezik minden nagy városokéval". /14/

A kiragadott példákból is látható, az egész anyag .tanulmá
nyozásából pedig bizonyítható, hogy a leíró statisztikákban kö
zölt népességadatok az esetek többségében 2-10 évvel eltérnek a
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vonatkozási évtől, de több ízben -- elsősorban Nagy Lajos adata
inak idézése során -- előfordulnak a tényleges és a másodközlés 
időpontja között 20-25 éves eltérések is. Fényes Elek például 
1851-ben megjelent geográfiai szótárában az általunk vizsgált 
adatok több mint felében 1837. évi előző kiadványát használta, 
vagyis Nagy Lajos 1826-ra, illetve az egyházi névtárak 1829 vé
gére vonatkozó adatait ismételte meg 22-25 évvel később. Nem 
árt tehát az óvatosság! Mielőtt egy-egy leíró statisztikát hasz
nálni kezdünk, célszerű, ha megkíséreljük megállapítani, hogy 
honnan vette adatait. A szerzők többsége a XIX. század folyamán 
ezt már meg szokta említeni, illetve egy-két összevetés a leg
gyakrabban idézett forrásokkal /Nagy Lajossal, Fényes Elek 1837. 
évi leírásával, az 1855. évi közigazgatási beosztással, meg a 
használni kívánt mű kiadásának éve körüli egyházi névtárakkal / 
nagy valószínűséggel megmondja, hogy ténylegesen új adattal, 
vagy egy korábbi szám másodlagos közlésével van-e dolgunk.

A leíró statisztikában idézett adat keletkezési időpontja fe
letti töprengés nem egyszerűen filológiai kérdés. Mindig szem 
előtt kell tartanunk azt, hogy a lakosság száma rendkívül dina
mikus változásokon mehet keresztül viszonylag rövid idő lefor
gása alatt is -- ráadásul az 1831-1873 közötti időszak a magyar 
népességtörténetnek változásokban éppenséggel nem szűkölködő 
szakasza. 1831, 1855 és 1873 egy-egy nagy kolerajárvány éve
/voltak közben kisebb, regionális hatásúak is/, a szóbanforgó 
időszakban végigsöpört az országon több himlőjárvány, és 1846- 
47-ben az északi hegyes területeken komolyabb mértékű éhínség 
is volt. Ráadásul ekkor még a hagyományos népesedési modell 
uralkodik, amely akkor ha a fent említett katasztrófák egy kö
zösséget nem érintenek, akár évi egy százalékos népességnöve
kedéssel is járhat. Pest és környéke esetében pedig már ebben 
az időszakban feltűnnek a természetes népszaporulat ütemét mesz- 
sze meghaladó mértékű, urbanizációval kapcsolatos bevándorlási 
mozgalom első jelei. Belátható ezek után, hogy egy 20 évvel 
korábbi adat felhasználása a valóságtól messze eső népesség- és 
társadalomfejlődési kép kialakítását eredményezheti.

Pontatlanságok, torzítások azonban nemcsak abból adódhat
nak, hogy az idézett adat nem tükrözi a keletkezése és publi
kálása között eltelt időszak változásait, henm számos egyéb té
nyező következtében. A népességszámot lefelé torzíthatja az, 
hogy gyakran hiányos maga az eredeti összeírás. Hiányozhatnak 
először is sepciális népességcsoportok -- egyes társadalmi ré
tegek /pl. szolgák, nemesek/, vagy a forrás által kevésbé fon
tosnak ítélt felekezetek. Hiányozhatnak az összeírásból kima
radt vagy kifelejtett településrészek -- elsősorban a külte
rületek. Az 1850/51-es népszámlálás előtt többnyire nem veszik 
számban a nem helybeli illetőségű jelenlevő idegeneket. Ritkáb
ban ugyan, de előfordul az, hogy a forrás felfelé torzít: pl. 
felveszik a távol levő helybeliket is, vagy a szerző a külte
rületi népességet feltünteti külön, és a településközponttal 
összevonva is. Gyakrabban előfordul végül az, hogy a közölt 
adat egyszerűen bizonytalan -- lehet, hogy torzít, lehet, hogy 
nem s az sem deríthető ki, hogy a torzítás milyen irányú. I- 
lyen pl. Fényes Elek már idézett becslése a Pesten jelenlevő 
idegenekről. Nem álltak rendelkezésére erre statisztikai alap
adatok, amelyekből mérhető hibahatárral becsülhetett volna, az
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a feltételezése pedig, miszerint végeredményét az élők-halottak 
aránya igazolja, nem állja meg a helyét. Valószínű, hogy első
sorban német városok halandósági adatait ismerte -- ma már tud
juk, hogy egy korabeli nyugat-európai terület demográfiai mu- 
-iatóiból nem lehet automatikusan következtetni magyarországi 
megfelelőjére. /Fényes Elek nem rendelkezett elegendő demográ
fiai-statisztikai ismerettel, de mivel az 1850-es évekig e tu
dományok gyermekcipőben jártak, súlyos szemrehányásokat nem te
hetünk neki. A tény azonban --, hogy becsült adatai gyakran 
megbízhatatlanok -- ettől még tény marad /15/.

Nem kisebbek a problémák a leíró statisztikákban előforduló, 
népességre vonatkozó szöveges adatoknál. Az etnikai, felekezeti 
összetétellel kapcsolatos jelzések valóságtartalmának megítélé
se semmivel sem könnyebb, ugyanis itt szembe kerülünk egy sor 
újabb nehézséggel:
1. / Az arányok nem számszerű jelzése, különösen vegyes népesség

esetében még sokkal több bizonytalanságot hordoz magá
ban, mint a számszerű. A korabeli leíráskészítők rendsze
rint arra törekedtek, hogy jellemzésük minél tömörebb le
gyen, ebből következőleg a többségtől elütő kisebbségek 
gyakran említétlenül maradtak.

2. / A szóbanforgó adatok esetében nemcsak a véletlen, vagy szak
mai képzetlenségből fakadó pontatlanságokkal kell számol
nunk, hanem -- a felekezetek esetében kedzettől fogva, az 
etnikumok esetében elsősorban a XIX. század közepétől kezd
ve -- a szándékos torzításokkal is /16/.

3. / Igaz, hogy a felekezeti-etnikai arányok módosulása a népes
ségváltozásnál lényegesen lassúbb, de az adatok kritikájá
ban is vissza kell nyúlnunk legalább Mária Terézia koráig. 
Vagyis e jellemzők ellenőrzése filológiailag talán még ala
posabb elemzést kíván. A korszerű szaktudományi ismeretek, 
illetve a szakmai logika szabályai ebben kevesebb segítség 
adására képesek, mint a demográfiai törvényszerűségeknek a- 
lávetett számszerű népességi adatok vizsgálatában.

Visszatérve alapkérdésünkhöz: mire használhatók tehát a le
író statisztikák népességtörténeti szempontból? Általánosságok 
helyett nézzük meg, hogy mintaterületünkön milyen eredményekre 
jutottunk. A 18, egész országra kiterjedő leíró statisztika kö
zül számadatai tekintetében vizsgálatunk szerint mindössze négy 
forrás méltó a figyelemre: Nagy Lajos, Vállas Antal műve, ille
tőleg az 1855. évi közigazgatási felosztás, valamint az 1863- 
ban kiadott helységnévtár. Vállas Antal a két évvel korábbi 
1846. évi egyházi névtár adatait közli, a többiek számai ennél 
valamivel bonyolultabb eredetűek. Valószínűleg mindegyikük ösz- 
szeállítója /vagy szerzője/ figyelembe vette az egyházi névtá
rakat, de felhasználtak egyéb forrásokat: nem nemesek összeí
rását, 1850/51 után pedig állami népességösszeírásokat és nép- 
számlálásokat. Úgy tűnik, hogy több ízben éltek a becslés mód
szerével is. Külön figyelemre méltó az 1863-as helységnévtár, 
melyben a települések egy részének népességszáma az 1857. évi 
népszámlálás után készült -- esetünkben az egykori Pest-Pilis 
megyére vonatkozóan ennek rekonstrukciója részben innen kí
sérelhető meg /17/.
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Ezzel együtt, a fenti források is ellenőrzésre szorulnak, mi
vel nem egy esetben adataik tévesek. /A legtöbb hiba abból a- 
dódott, hogy a vegyes településeken az össznépesség száma alatt 
időközönként csak az egyik felekezet, rendszerint a római kato
likusok adatait közölték./ A legpontosabbnak még Vállas Antal 
műve látszik. Ő viszont csak az I betűig terjedő adatok publi
kálásáig tudott eljutni, művének befejezését a szabadságharc, 
majd a szerző 1851-ben Észak-Amerikába történő kivándorlása meg
akadályozta /18/. A többi forrás adatai vagy a fentebbiekre ve
zethetők vissza, vagy megbízhatatlanok, bizonytalanok: Hornyán- 
sky Viktor adatai általában becsültek, az összehasonlítások fé
nyében úgy tűnik, becslései rendszeresen elrugaszkodtak a való
ságtól. Fényes Elek adatai többnyire anakronisztikusak: részben 
az 1831. évi kolera előtti időszakból származók még 1851-ben is.

A hat regionális tartalmú leíró statisztika esetében sem 
jobb a helyzet a népesség számadataival. Galgóczy Károly az egy 
évvel korábbi, 1876-os egyházi névtár adatait közli —  de ez már 
egy jobban adatolt xorszak. Ferenczy József 1844-ben megjelent 
könyve ellenben még a 10 évvel korábbi, 1834. évi egyházi név
tár népességadatait adja meg. Schams Ferenc jó adatokat /egy 
évvel korábbi egyházi névtár népességszámát és valószínű helyi
leg felmért házszámot/ adó műve viszont mindössze néhány Buda- 
környéki falut foglal magában. A házadatok tekintetében -- me
lyekből több-kevesebb pontossággal következtetni lehet a ház
tartások számára, ezenkívül a népességszám ellenőrzésére is al
kalmas -- még kevesebb forrásra: az országosok közül Nagy La
josra, a regionálisak közül pedig csak Schams Ferencre számít
hatunk.

Nem jobbak az arányok az egész országra kiterjedő források 
között a szöveges leírások minősége tekintetében sem. Mindössze 
három mű: Hübner János 1816. évi és Vállas Antal 1848. évi le
xikona, valamint Fényes Elek 1837-ben megjelent országiéirása 
ad csak igazán jó szöveges jellemzéseket, közülük azonban az e- 
lőbbi kettő csak részleges: Vállas, mint említettük, nem jutott 
az ABC végére, Hübner János Fejér György által átdolgozott le
xikona pedig csak a nagyobb helységek adatait (esetünkben az 
összes mezővárosnak és falunak kb. 40 százalékát) közölte. A re
gionális források esetében ennél lényegesen jobb a helyzet: a 
hatból négy /Schams, Ferenczy, Haufler, Galgóczy/ alapos és jól 
használható leírásokat ad.

Összességében tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a leíró sta
tisztikák még egy olyan sok népességtörténetre vonatkozó levél
tári forrással rendelkező területen is, mint amilyen Pest me
gye, több szempontból használhatóak:

1. Lehetőséget adnak elveszett források eredményeinek rekon
struálására esetenként 1855-ös közigazgatási beosztás, vala
mint az 1863. évi helységnévtár);

2. Megadnak olyan, más forrásokban nem vagy hiányosan szerep
lő adatokat , mint pl. a házak száma /Nagy Lajos, Schams 
Ferenc/;

3. Összehasonlításra alkalmas további népességadatokat kö
zölnek /Nagy Lajos, 1855. évi közigazgatási beosztás, 
1863-as helységnévtár, Wilhelm Hoffmann/;
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4. A számszerű adatok hátterére, az etnikai és vallási megosz
lás megállapítására alkalmas szöveges leírásokat adnak /Hüb
ner János, Fényes Elek, Vállas Antal illetve Schams Ferenc, 
Ferenczy József, Haeufler J. V., Galgóczy Károly/.
Mindez talán kevesebb annál, mint amit a leíró statisztikai 

művek jelenlegi használóinak többsége remél vagy elvár a szó- 
banforgó alkotásoktól. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy e- 
zek történeti források. Következésképp a vakbizalom helyett 
éppúgy szükségelik a kritikát, az ellenőrzést, mint bármilyen 
más kéziratos vagy levéltári forrás. A fentiekben ehhez kíván
tunk néhány gondolatot, s talán némi segítséget nyújtani -- u- 
gyanis a regionális tartalmú, Pest megyére illetve Buda környé
kére vonatkozó forrásokról tett megállapításaink kivételével az 
elmondottak többé-kevésbé érvényesnek tekinthetők minden olyan 
területre, melyet a szóbanforgó művek tárgyaltak /19/, vagyis 
az Erdély és Horvátország nélkül értett egész történeti Magyar- 
országra.

Jegyzetek
/1/ A leíró statisztika történetére vonatkozóan ld. Horváth 

Róbert: A magyar leíró statisztikai irány fejlődése /Bp. 
1966./ c. művét. A témával még számos különböző szerző 
előadása, tanulmánya foglalkozott, többségük a Statiszti
kai Szemle 1957 utáni évfolyamaiban jelent meg./Vö. még: 
A magyar hivatalos statisztika történetéből. Bp. 1968./

/2/ Thirring Gusztáv: Népesedésünk kútforrásai a múlt század 
első felében..Bp. 1903., vö.: Az 1804. évi népösszeírás = 
Magyar Statisztikai Szemle 1936. 1. sz. 1-21.

/3/ Levéltári kutatásaink során többször találkoztunk vele, 
egyelőre keletkezésének története, kritikai elemzése el- 
végzetlen.

/4/ Salamon Lajos: Megemlékezés egy száz év előtti népszámlá
lásról = Történeti Statisztikai Közlemények 1957. 2-4. sz. 
83-98., 1869. évi népszámlálás = A Magyar Korona országai
ban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredmé
nyei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Pest
1871., Thirring Lajos: Az 1869-1980. évi népszámlálások 
története és jellemzői. 1. rész /1869-1910/. Bp. 1983.,

/5/ Kritikai feldolgozásuk eddig még nem történt meg. Néhány 
hasznos útbaigazítást ad Fallenbüchl Zoltán: A tiszti 
címtárak története /= Történeti Statisztikai Tanulmányok
3. Bp. 1977. 305-323./ c. tanulmánya.

/6/ Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie, 1828- 
1865. Wien. Vélhetőleg e kiadvány adatait alig ismerték, 
feltehetőleg csak a kancellária, a helytartótanács veze
tése valamint a nádor voltak azok, akik azokba betekintést 
nyerhettek. Ismereteink szerint e kiadványokból ma Magyar- 
országon mindössze három sorozat található.

/7/ A szerző saját kutatásai illetőleg Thirring Gusztáv /1903/ 
i.m. alapján,

/8/ 1869. évi népszámlálás i.m. 583-592.
/9/ Magyar Statisztikai Évkönyv 1893. Bp. 1894. 18-20. Némileg
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módosított településenkénti végösszegei megjelentek az 1900 
évi népszámlálás 1. kötetében is. /Bp. 1902. Magyar Statisz 
tikai Közlemények, üi sorozat 1./

/10/ A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtanácsa Bp.1873
/11/ Kápolnai Iván: Agrárstatisztikai források és helytörté

neti kutatás /Községsoros statisztikai kiadványok/ Bp. 
1980. /Történeti Statisztikai Füzetek 4./

/12/ A szerzőnek a régi pilisi járás népességtörténeti forrása
ira vonatkozó folyamatban levő kutatásai alapján,

/13/ Raffelsberger, Franz: Allgemeines geographisch- statisti- 
ches Lexikon aller österreichischen Staaten. Wien 1845. 1. 
kötet 434, 601, 603.

/14/ Fényes Elek: Magyarországnak 's a' hozzá kapcsolt tartomá
nyoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai te
kintetben. Pesten, 1837. 2. kötet. 410-411.

/15/ Ráadásul a fővárosban tartózkodó idegenek számára vonatko
zó becslések Schams Ferenc 1821. évi adatain alapulnak. 
Fényes Elek egyéb adataival is sok a probléma -- Id. erre 
vonatkozóan Benda Gyula: Fényes Elek forrásai = Agrártör
téneti Szemle 1981. 3-4. sz. 365-380.

/16/ Az egyházi névtárak általában saját felekeztüket mindig 
előnyben részesítették a többi rovására, így pl. a kato
likus egyházmegyék névtáraiban pontosabb az önmagukra vo
natkozó adatszolgáltatás és híveik száma nagyobb, mint a- 
hogy azt a református névtárak ugyanazokról a helyekről 
közzétett adatai mutatják és viszont. E torzításokat, el
lentmondásokat természetesen továbbviszik az egyházi 
névtárakat felhasználó leíró statisztikák. Ugyanilyen tor
zítások figyelhetők meg az 1850-es évek etnikai adatai
ban is, elsősorban a magyar etnikum kárára. Az azonban 
túlzás, hogy erre hivatkozva a magyar tudomány kb. egy 
évszázadig nem vett tudomást az 1850/51. és 1857. évi ú.n. 
osztrák népszámlálásokról és kritikai feldolgozásuk, il
letve szétszóródott anyaguk összegyűjtése máig nem történt 
meg.

/17/ Kutatásaink alapján nem látszik bizonyíthatónak az a fel
tevés, miszerint az 1863. évi helységnévtár minden adata 
az 1857. évi népszámlálásból származik. (Ezt igazolják 
Horváth Ferenc eredményei is: Vas megye népessége a tör
téneti statisztika tükrében /1848-1869/ = Vasi Szemle 1978. 
1. sz. 87-104.) Épp így nem látszik igazolhatónak az sem, 
hogy az 1855-ben kiadott közigazgatási beosztásban fel
tüntetett adatok mindenütt azonosak az 1850/51. évi nép- 
számláláséval, mint ahogy azt a "Magyarország községeinek 
népessége 1850-1870." /Bp. 1984. KSH/ c. kötet összeállí
tói feltételezik.

/18/ Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1914.
XIV. kötet 801-806. hasáb.

/19/ A 18 feldolgozott országos leíró statisztikai műből az Er
dély és Horvátország nélküli, szűkebb értelemben vett tör
téneti Magyarország területén található helységek adatait 
közli Dóczy József, Fényes Elek /1851/, Hornyánsky Viktor, 
Nagy Lajos, Linzbauer Ferenc, Thiele J. C. és Vállas An
tal. Az 1863. évi helységnévtár és Visontay János műve ma
gában foglalja Partiumot is, a többi kiadvány a teljes, te
hát Erdéllyel és Horvátországgal együtt értett történeti 
Magyarországra kiterjed.
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Dóczy József 1830
Magyarország tekintete. Béts (Eorópa tekintete IX.) 

Fényes Elek 1837
Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mos
tani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. 
Pesten, 2. kötet

Fényes Elek 1851
Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, 
falu és puszta betűrendben körülményesen leiratva. 
Pesten

Fényes Elek 1857
Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi leírása 
Pest, 2. kötet. Az ausztriai birodalom részletes földraj
zi átnézete.

Ferenczy József 1844
Tekintetes nemes Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült 
vármegyékben valamint a Kis Kúnságban is található ... 
helységeknek ... név-tára (repertóriuma)... Budán

Galgóczy Károly 1877
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája. Bp. 3. kötet.
A megye részletes leírása.

Haefler, J. V. 1854.
Buda-Pest. Historich-topograhische Skizzen von Ofen und 
Pest und deren Umgebungen. Pest

Hoffmann, Wilhelm 1864-1869
Encyklopädie der Erd-, Völker- und Staaten Kunde. Eine 
geographisch-statistische Oarstellung. Leipzig, 1-3 Bd.

Hornyánszky Victor 1858
Geographisches lexikon des Kgr. Ungarn. Pest

Hunfalvy János 1859
Budapest és környéke. Pest

Hübner János 1816
Mostani és régi nemzeteket .. esmértető lexikon. Átdolgoz
ta: Fejér György) Buda,1-5. kötet

Jarosch, J. A. 1857
Topographisches Universallexikon des österreichische Kai
serstaates. Olmütz, A-G

Kenessey Albert 1870
A magyar Duna és melléke, Dévénytől Orsováig. III. = Nagy 
Miklós szerk. Magyarország képekben. Honismertető album. 
197-222. Pest

Linzbauer, Franz 1859
Statistik.des medicinal-standes der Kranken- und Humani- 
täts- Anstalten ... von Ungarn. Wien

Bibliográfia
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Magyarország helynévtára (1863)
A különféle kormányzati ágak szerinti beosztás kimutatásá
val mint az 1863. év elején fennállott. Legújabb hivatalos 
adatok nyomán összeállították és kiadták. B. - R. - A. - P 
Pest

Nagy Ludovicus 1828
Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni 
Hungáriáé partiumque eidem adnexarum. Budae, Tom. 1.

Raffelsberger, Franz 1843-1853
Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller ös
terreichischen Staaten. Wien, 2. Aufl.

Rumi, Karl Georg 1809
Geographisch-statistisches Wörterbuch des österreichischen 
Kaiserstaates, oder alphabetische Darstellung... Wien

Schams, Franz 1822
Volständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt 0- 
fen in Ungern. Ofen

Schmidl, Adolph-Warhanek, W.F. 1857
Das Kaiserthum Oesterreich geographisch, statistisch, to
pographisch, mit alfabetisfhen Ortslexikon. Wien

Thiele, 0. C. 1833
Das Königreich Ungarn. Kaschau

Übersicht der administrativen und gerichtlichen Eintheilung des 
Pest-Ofner Verwaltungsgebietes Ofen, 1855.

Vállas Antal 1848
Nemzeti encyclopaedia. Pesten, 1. kötet, (A-J)

Visontay János 1861
A magyar állam földirata a legrégibb adatok nyomán. Pest
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SZIRÁNYI PÉTER
A Moson megyei parasztbirtok néhány kérdése a XVIII-XIX. század
ban
A Moson megyét vizsgáló vagy érintő, országos kitekintésű és 
helytörténeti munkák mindegyike kiemeli a tényt, ha a XVIII-XIX. 
századi gazdaság-vagy agrár történet a témája, hogy az itteni úr
béres jobbágyságnak sok földje volt. "A Moson megyei jobbágyság 
kezén az országos átlagnál jóval több földterület volt. A Dunán
túl többi megyéjében a telekátlag az úrbérrendezés idején 0.43-
0.70 között váltakozott, Moson megyében pedig 0.95 volt" -- ír
ja a Felhő Ibolya szerkesztette és az úrbéres birtokviszonyokat 
a korabeli teljes levéltári forrásanyag feldolgozásával elemző 
műben Nagy Lajos tanulmánya /1/.

Első volt Moson megye az egytelkes jobbágyra jutó föld
területet tekintve is: a 0.95-ös telekátlaghoz 27.B2 holdas 
földátlag járult. Mindkét mutatószámával Komárom megye közelí
tette meg leginkább Mosont a Dunántúlon /0.70, illetve 20.90/; 
a különbség van azonban olyan nagy, hogy az a további vizsgá
latot indokolttá tegye.

Dgyanez a munka előre is tekint, és egy mellékes megállapítá
sában megfogalmazza, hogy az egy jobbágyra jutó magas telekhá
nyad és nagy földterület állapota "a megyében igen sokáig fenn
maradt. Fényes Elek is azt írta, hogy 3948 egész jobbágytelken 
1816-ban csak 3593 jobbágy lakott, és így sokra több esett egy 
házhelynél, mely valóban a jobbágyok sorsára kedvező körülmény, 
s hazánkban egyetlen példa". A két adat hányadosa, kerekítve: 
1.10 telek/telkes jobbágy.

A mosoni gabonakereskedelemről írott helytörténeti tanulmá
nyának bevezetőjében Sáry István így fogalmazza meg a tényt: 
"amíg az egyes megyékben a telkes jobbágyok száma az úrbéri tel
kek számát kétszeresen, háromszorosan felülmúlta, addig Moson 
megyében az 1839/40. évben 4069 telken 3474 jobbágyot írtak ösz- 
sze". A szerző Fényes Elek 1842-es Magyarország statisztikája 
c. művéből veszi adatait, melyek alapján ekkor 1.17-es telek
átlag jelezné a mosoni jobbágyparasztok birtoknagyságát /2/.

Orosz István tanulmánya a magyarországi parasztbirtokokról "A 
differenciálódás és kisajátítás" címmel részletesen vizsgálja, 
és meggyőzően bizonyítja, hogy a jobbágyfelszabadítás korának 
statisztikai adatai mennyire ellentmondóak és pontatlanok az úr
béres, majd felszabadult parasztbirtok telkes gazdáinak, telek
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számának és a birtok területének megállapítását illetően. Mégis 
arra a következtetésre jut, hogy "a jelen feltételek között... 
kénytelenek vagyunk Fényes adataiból kiindulni". Egy jegyzeté
ben pedig éppen témánkban bizonyít így: "100. Moson megyéről Fé
nyes maga is kimutatja, hogy a jobbágytelkek száma meghaladja a 
jobbágyok számát. Fényes Elek 1847. Vö. Galgóczi 1855. 79." /3/.

"Ha feltételezzük -- írja a továbbiakban — , hogy a Fényes 
által közölt adatok a telekszámra és a telkes gazdák számára vo
natkozóan megközelítik a valóságot...", akkor az úrbéri törvé
nyekben /pl. az 1836. V. te./ foglalt teleknagyság-táblázatok 
segítségével megállapítható, hogy egy-egy megyében telkenként 
és jobbágyonként mennyi föld került a parasztok kezébe. Ezek a- 
lapján a szerző három országos táblázatot is készített.

Az első a megyénkénti átlagos teleknagyságot közli holdban 
számítva, a második a századrésztelek/felszabadult telkes gaz
da arányszámot, míg a harmadik az utóbbiakra átlagosan jutó 
föld nagyságát adja meg ismét osztályozott holdban. "A kimuta
tás szerint a jobbágyfelszabadítás időszakában az országos te
lekátlag 13/32-nél valamivel nagyobb volt, /egy birtokos job
bágyra átlagosan 0.41 telek esett/." A két szélső érték Moson és 
Krassó megye volt, az előbbiben 1.27, azaz több mint 1 1/4 te
lek jutott egy birtokos jobbágyra. A táblázatok adataiból ki
számítható, hogy ez az 1.27 telek 40.6 hold földet jelent /4/.

Tanulságos táblázatosán összevetni a fenti adatsorokat -- a 
dunántúli vármegyékre vonatkoztatva -- az 1767-es értékekkel!

I. táblázat
Vármegye I. II. III. IV. V. VI.
Moson 0.95 27.82 1.27 25 40.6 146 %
Komárom 0.7 20.90 0.4-0.5 15-20 12.4-15.5 59-74 %
Győr 0.61 19.57 0.3-0.4 15-20 9.3-12.4 47-63 0,0
Baranya 0.57 19.54 0.6-0.7 20-25 21-24.5 107-125 o,ti
Veszprém 0.54 18.22 0.4-0.5 15-20 13.2-16.5 72-90 0,0
Somogy 0.52 18.20 0.4-0.5 15-20 14-17.5 77-96 o,0
Zala 0.48 13.75 0.4-0.5 15-20 11.2-14 81-101 h
Sopron 0.45 12.16 0.4-0.5 10-20 10.8-13.5 88-111 %
Fejér 0.43 16.86 0.5-0.6 15-20 17.5-21 103-124 %
Tolna 0.43 15.67 0.3-0.4 15-20 10.5-14 67-89 %
Vas 0.43 11.23 0.4-0.5 10-20 11.2-14 99-124 %
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A táblázat I. és II. oszlopa az 1767-re megállapított telek-, 
illetve földátlagot közli /FELHŐ 25.o./, a III. oszlop OROSZ
1848-ra érvényes adataiból a telekhányadot, a IV. a földnagysá
got. Az V. a felszabaduláskor a jobbágyok-parasztok tulajdonába 
került föld nagyságát mutatja meg, a II. oszlophoz hasonlóan 
holdban. Ez számított adat: OROSZ említett első és második ta
bellájának minimum- és maximumértéket számító szorzata. A VI. 
oszlop a százalékos változásokat ábrázolja (V./II. oszlop).

A táblázatot vizsgálva a pusztán matematikai érvényű számsze 
rű következmény, a %-számok értéke is felveti a kérdést, hogy 
Moson megye szélsőséges "trendje" egy valóban ennyire elkülönü
lő történelmi fejlődést tükröz, vagy inkább számítási hibá
kat takar.

A probléma tehát így összegezhető: igaz-e a felsorolt szak
munkákból levonható és számszerűsíthető következtetés, hogy a 
Moson megyei parasztság úrbérrendezéskor is kiemelkedően nagy 
területű földbirtoka a jobbágyielszabdítás idejére közel egyhar 
madával megnőtt? Az idézett szakmunkák adatainak sora mindene
setre meggyőző, hiszen fokozatos, arányos birtoknövekedési fo
lyamatot ábrázol:

1767 1816 1840 1848/53
0.95 1.10 1.17 1.27 telek/gazda az a-

rány Moson megyében.
A kérdésre adható válasz elvi megfontolásai azonban kételye

ket ébresztenek a közölt számok igazságában. Moson megye önálló 
földrajzi tájegység, a Duna--Hanság--Fertő--országhatár termé
szetesen zárta el a szomszédos területektől, de éppen a XVIII-- 
XIX. században lett -- többek között mosoni gabonakereskedelme 
révén -- az ország egyik kapuja. Nem fejlődhetett tehát a hazai 
valóságtól teljesen függetlenül. Különleges helyzetet jelentett 
az is, hogy Moson megye volt az egyetlen etnikailag német több
ségű vármegye, ez azonban nem lehet oka a feltételezendő dina
mikus telekhalmozásnak, hiszen az ellenkező mutatószámú Sopron 
és Vas megyében is jelentős, a nyugati részen összefüggő terü
letet lakó németség élt. A későbbiekben \átni fogjuk, hogy a 
nagy parasztbirtokok Moson megyében sem német jelenség csak!

Végül a kérdéssel foglalkozó és már említett szakirodalom 
egybehangzó véleménye, hogy a megye sajátos agrárfejlődése 
összefügg az itteni nagybirtokok, uradalmak s bennük az allódi- 
umok évszázados kontinuitásával; az úrbéri viszonyrendszer ko
rai kifejlődésével és szabályozottságával. Mindez azonban -- 
úgy vélem -- konzerváló hatással is járt, s a mindkét fél szá
mára kedvező helyzet, a virágzó nagybirtok és a rentábilis job
bágyparaszti gazdaság nem támaszthatott gyors mozgást megindító 
ellentmondásokat. Az úrbéri szabályozás keretei között a job
bágyi telekgyarapodás amúgy is csak telekhalmozással történhe
tett volna, ezt viszont az egyenletes demográfiai fejlődés sem 
valószínűsíti /5/.

Összefoglalva tehát az előfeltételt: a Moson megyei, or
szágos viszonyításban is kiemelkedően nagy jobbágyparaszti bir
tok, amit Mária Terézia korára pontos statisztikák igazolnak, 
korábbi fejlődés eredménye, és éppen az 1767-1848 közötti idő
szakban nem változott jelentősen területében.
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A XIX. század első felére vonatkozó és Fényes statisztikai 
adatain nyugvó megállapítások tévesek. Moson megyében az úrbére
sek egészen más kategóriáit találni, mint az ország más ré
szein. Forrásaink igazolják ezt: a német nyelvű urbáriumokban a 
Bauer, Söldner, 3riefhausier, behauste Inwohner és unbehauste 
Inwohner; a magyar nyelvűekben a paraszt, zsöllér, "leveles há
zak" (így!), "kis parasztok" és lakó megnevezés olvasható. A 
zsellér kategóriában megnevezettek valójában telkes jobbágyok 
voltak: Halásziban például mind 3/8, Mosonban 3/8-1 egész telek 
földet birtokoltak. Fényest vagy adatszolgáltatóját ez tévesz
tette meg: sok Moson megyei faluban csak a paraszt/ Bauer cso
portba soroltakat olvasta és számolta meg telkesgazdának, s kö
zöttük osztotta el a teljes úrbéri telki állományt.

A következőkben megkísérlem a rendelkezésre álló helyi ada
tokból megállapítani azt a megközelítő valós értékszámot, a- 
,Melyik az 1348-ban a Moson megyei parasztok birtokába jutta
tott föld mennyiségét jelöli. Megközelítő, mert néhány esetben 
a számítás, többször az időben távoli adatok összevetése egé
szíti ki a konkrét számokat, amint az a II. táblázatból kitűnik. 
A táblázat magyarázata és a belőle levonható következtetések 
értelmezése előtt azonban vizsgáljuk meg a forrásokat!

Kiinduló és viszonyító adatsorként FELHŐ említett forráski
adványát kell használnunk. A "községi sorok" falvankénti kimu
tatása természetes módon megegyezik a helyi levéltárban őrzött 
urbáriumokéval, sőt, az Országos Levéltár összesítéséből hi
ányzott, s csak a megyeiben volt megtalálható 6 község úrbéri 
tabellája. Egyetlen ponton téved a forráskiadvány, Mosonból 
Sopron megyéhez került Felsőillmic adatsora. A vasvári kápta
lan birtokát alkotó 6 4/8 telek korábban valóban Sopron megye 
területéhez tartozott, így említi az 1696-os Moson megyei ösz- 
szeírás is Illmic leírásakor, a közben önálló községgé vált 
település 1767-re azonban már Moson megyében volt. Itt talál
hatók úrbéri iratai is /6/.

Paradox módon másik forrásunk Fényes Elek műve, s éppen a 
legkevésbé statisztikai: Magyarország Geographiai Szótára, 
"Mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülménye
sen leiratik." A lexikon forrásértéke és színvonala rendkívül 
kiegyensúlyozatlan, az egyes címszavak a népesség számának és 
vallási megoszlásának mutatóin kívül néhol fontos és pontos gaz
daságstatisztikai adatokat, gazdasági és történelmi tényeket 
közölnek, máshol szinte semmit vagy csak néhány dicsérő frázist. 
Az egyes helységekre vonatkozó forrásértékű közlések megyénként 
eltérő számúak /feltehetően az adatközlők, levelezők függvényé
ben/, szerencsénkre Moson megye községeiről részletes és témánk
ban hasznosítható adatokat találunk a műben. Ezek közül legjob
ban a telekszámokat és a valószínűleg a községi dikális össze
írásokból származó szántó- és rétterületi számokat hasznosít
hatjuk. A lexikon forrásai közvetlenül 1848 előttiek, néhány 
esetben már a szabadságharc utánra datálhatóak, a Moson me
gyeiek az előző csoportba tartoznak.

A harmadik, a táblázatban felhasznált forrás a legértéke
sebb, sajnos meglehetősen hiányos: az 1833-56 közötti úbéri ren
dezés kármentesítési iratanyaga /7/.
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A kármentesítés során birtokonként és községenként kimutatá
sokat és összesítéseket készítettek. Az uradalmakról készített 
"Entschádigungs-Erkentniss"-ek (kármentesítési elismervény) 
községenként megadják a jobbágytelek-számokat, a megváltott 
házak számát s forintban kifejezett értéküket. Feltüntetetik az 
összes telek- és házszámot, az összértéket és ennek megfelelő
en a földbirtokost megillető /s ezennel hivatalosan elismert/ 
tőkeösszeget (Capitals-Summe). Közlik továbbá a tőke után járó 
kamatot, s a kamatozás kezdetét is. Ahol a kárpótlás előlegzé
sére már sor került, ott a kifizetett összeg levonását /a ka
matból!/ is feltüntették.

A községek szerinti kimutatást szolgálták a kétnyelvű bemon- 
dási táblák (Anmeldungs-Tabelle). Ezek lényege volt az állam 
által megváltott jobágybirtokok felsorolása "a jelenlegi birto
kos", a "terhelt állomány minősége", s ami a legfontosabb volt 
az úrbéri minőség elismerése szempontjából, "azon névnek a meg
nevezésével, melly alatt a telek az úrbéri táblában előfordul". 
Ez utóbbival gyakorlatilag megismételték az úrbéri tabellákat, 
de egységesítve a kategóriákat: csak telkes jobbágyot, illetve 
házas zsellért feltüntetve. A táblák összesítették a telek- és 
házszámot. Mivel a házas zsellérek esetében nagy fluktuációt és 
főként számszerű gyarapodást jelentett az első urbárium óta el
telt 85 év, a táblázat utolsó sorába "az úrbériség egyéb bizo
nyítéka s netaláni észrevétel" került. Bizonyíték elsősorban 
"az úrbéri szolgáltatásokra újonnan történt felvétel" formulája 
volt, amely az úrbéri viszony alapítási évét is feltüntette. 
Szerepelt azonban bizonyítékként az "évi egy forint fizetség 
fejében felépítve", "házhelyet vásárolt úrbéri szolgáltatásért", 
vagy "az 1847/8-as új összeírás tartalmazza és úrbéri adományo
kat szolgáltat" záradék is.

A községi bemondási táblákhoz egy-egy "Verificirungs-Aus- 
schlag"-ot (hitelesítő kihirdetés) is csatoltak, ebben az eljárási 
folyamatot foglalták össze, a felmerült vitákat, eltéréseket, 
majd a községi és urasági képviselők a megyei tisztviselőkkel 
együtt aláírásukkal hitelesítették a jelentést.

Miként a fenti ismertetésből látható, célunk elérése szem
pontjából tökéletes forrás a kármentesítési kimutatás-, hiszen 
éppen azt nevezi meg, amit keresünk: hány paraszt és mennyi te
lekkel szabadult fel 1848-ban. A névsorokat azonban gondosan 
végig kell olvasnunk, előfordul ugyanis, hogy egy-egy gazda 
több külön tételben szereplő birtok tulajdonosa lett, illetve 
fordítva: egy birtok több gazda között oszlott meg, az összeí
rás egységei ugyanis az urbáriumokba felvett birtokok. Moson 
példája 139 bejegyzett tétel, 127 tulajdonos neve, de az azono
sítás során kiderült, hgy 15 fő kétszer vagy háromszor is sze
repel /azonosításukat megkülönböztető megjegyzések tették lehe
tővé/, azaz 112 telkes jobbággyal számolhatunk.

Továbbá ellenőrizni kell, hogy valóban meg is kapta-e a bir
tokot a paraszt, hiszen az itt közölt döntést az úrbéri perek 
során még megtámadhatták. Moson megyében ezzel viszonylag ke
vés munkánk akad, a megye 50 régi községéből 42-ben ugyanis bé
kés megegyezéssel-, tehát a kártérítés elfogadásával ment végbe 
az úrbérrendezés. A fennmaradt 8 község közül is csak egyet é- 
rintett a kármentesítési döntést megváltoztató- ítélet: Felsőill-
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micet. Itt a bemondás alapján 13 telekért fizettek a földes
úrnak, "holott a lefolyt perben hozott ítélet szerint a köz
ségben csak 6 1/2 úrbéri állomány volt és van." /8/

Nagyobb gondot okoz, hogy az 30 községből 12 kimutatás 
hiányzik. Teljes egészében a boldogasszonyi Esterházy-urada- 
lom kármentesítése, továbbá néhány falu bemondási táblája. U- 
gyanakkor további 7 szigetközi község anyaga rendelkezésünk
re áll, ezeket 1850-ben Moson megyéhez csatolták.

A kármentesítési iratok hiányát a dikális összeírások 
használatával kíséreltem meg pótolni. Az utolsó (1846/47- 
1847/48) összeírások adatait azonosnak vehetjük az 1853-56 kö
zött rögzítetekkel. Sok számszerű tényt tartalmaznak ezek az 
iratok, de közvetlenül sem a jobbágytelkek, sem a telkes jobbá
gyok számát nem közük. Az előbbit kiszámolni is körülményesnek, 
ha nem lehetetlennek látszik, az utóbbit azonban "végigolvasás- 
sal" megtudhatjuk belőlük. Az adózók számából le kell vonni a 
földdel nem rendelkezőkét, majd a kétszer vagy többször fel- 
tüntettekét. Még így is marad hibalehetőség, hiszen az már 
nem állapítható meg, hogy a családos, felnőtt és külön szám
lált gyermekek és idős szüleik nem éltek-e egy háztartásban. 
Ez a hibaszázalék azonban elhanyagolhatónak tűnik, hiszen a 
birtok tulajdonjogi állapotát a civilizáltabb korokban és tár
sadalmakban sem lehet naprakészen vagy abszolút pontosan ki
mutatni. Korábbi példánkat említve, Moson esetében az úrbér- 
rendezési adatok ismerete nélkül elvégzett számolás is 112 fő 
telekkel bíró parasztot mutatott ki 1848 elejére, bár ekkor 
még 116 birtok volt, ugyanis kettőnek birtokosa a szomszéd 
falvak valamelyikébe költözött /tehát ott is kimutathatták/, 
kettőt pedig, a gazda tébolyodottsága, illetve elítéltetése mi
att, árendába adtak. A "hivatalos összeírás" főkönyve egyéb
ként 80 jobbágyot és 76 16 éven felüli "fiát", 68 "leányát" és 
7 "testvérét" összesített, tovább 96 zsellért, 279 szolgát és 
194 szolgálót. A vagyon után adózók összlétszáma 287 volt, e- 
zenkívül összeírtak még 216 lakót. A külön számba vett föld- 
darabnak pedig az előbbiek szerint 112 gazdája volt /9/.

A fentiek értelmében a hiányzó kármentesítési iratok he
lyén a dikális összeírásokból számolt adatokat tartalmazza, 
Fényes telekszámainak elfogadásával, a II. táblázat.

A táblázat tehát kimutatja és összegzi a rendelkezésre 
álló adatokat az 1853-ban Moson megyéhez tartozó 57 község
ben. Az I. oszlopban az 1767-73 közötti úrbéri felmérések 
telkes jobbágy/telek számait; a II-ban ezek hányadosát; a
Ill-ban Fényes ismertetett művének telkes jobbágy/telek száma
it, a IV-ben hányadosát; végül az V-ben és VI-ban az 1848- 
56-ból származó hasonló számokat. így az utolsó oszlopok tar
talmazzák tehát a Moson megyei parasztbirtokokra és tulaj
donosaikra vonatkozó hihetőleg valós értékszámokat.
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II. táblázat
Helység I. II. III. IV. V. VI.
Arak 11 /18 0.61 lü|/14 0.75 Hj/15 0.75
Barátfalu . 94 /100 0.94 94 /61 1.54 93̂ /99 0.94
8ánfalu 71 /151 0.46 74/I47 0.49 74/126 0.58
Bezenye 104 j /104 1.07 ll4/n.a. — 106̂ /105 1.01
Boldogasszony 53 /82 0.64 53 /57 0.92 53 /72 0.73
Csúny 44-i /78 0.57 41-̂ / n. a. — 44/44 0.93
Feketeerdő Bl /19 0.46 ei/ií 0.63 el/w 0.46
Féltorony 99 /95 1.04 99 /55 1.8 99 /96 1.03
Gálos 54 /105 0.51 54 /109 0.49 54 /95 0.56
Gáta 78 j/ 79 0.99 82̂ /53 1.55 82|/B8 0.93
Halászi 106 1 /120 0.88 108̂ /84 1.28 IO4 /I3O 0.83
Hegyeshalom 188 1 /101 1.86 188|/69 2.73 184/105 1.79
Horvátjárfalu 67 i /59 1.13 6ó|/49 1.36 69 /61 1.13
Horvátkimle 15 / 47 0.31 34/n.a. — 34/50 0.61
Alsóillmic 6é|/ 105 0.63 54 /̂116 0.46 54-g/llO 0.49
Felsőillmic 4 / 3 7 0.17 4/41 0.15 4/43 0.15
Káinok 49̂  /59 0.83 54/n.a. — 54/63 0.79
Köpcsény IO4  /102 1.03 106|/n.a. — IO4 /IO6 1.00
Körtvélyes 92̂  /73 1.26 94j/n.a. — 94̂ /80 1.18
Lajtafalu 30| /47 0.64 4óJ/50 0.93 44/47 1.05

Levél I24 /80 1.54 I34/I2O 1.11 I34/IOI 1.32
Lébény 194 /126 1.55 I94/IO9 1.82 194/156 1.25
Magyarkimle 2ó|- /40 0.66 28 /n.a. — 28 /46 0.60
Mecsér 2b| /55 0.55 45|/51 0.89 444/55 0.80

537



Helység I. II. III. IV. V. VI.

Miklósi alu 179|/84 2.13 179^/63 2.84 179^/92 1 .95
Moson 201y/123 1.63 201-jjj-/ 5 5 3.65 20l|/112 1.79
Nemesvölgy 3^/27 0.12 3|A8 0.07 3-Í-/27 0.12
Németjárfalu 7óJ/61 1.25 76^/31 2.45 76^/59 1.29
Nezsi der 48^/97 0.49 48^/102 0.47 48J/110 0.44
Nyúlás 15^/88 0.18 15|/78 0.20 1 5 - / B 0 0.19
Oroszvár 89^/145 0.61 88j/n.a. — 83^/140 0.59
Parndorf 13 5-g-/166 0.81 135j/n.a. * 110|/167 0.66
Pátia lu 3ó|/63 0.58 36|/n.a. — 36|/73 0.50
Pomogy 51j/135 0.37 51j/n.a. — 51Í/117 0.43
Pusztasomorja 19 /49 0.38 19j/52 0.37 17 /41 0.41
Rajka 163^/123 1.32 166|/n.a. — 166-|/127 1.31
Szt.-andrás 91^/96 0.95 91-Í-/78 1.17 92^/108 0.85
Szt.-jános 178-Q-/156 1.14 181^/91 1.99 182 /174 1.04
Szt.-miklós 47|/58 0.81 113|/58 1.95 106-Í-/76 1.40
Szt.-péter 129-|/124 1.04 129^/75 1.72 129- /̂148 0.87
Szolnok 305^/170 1.79 305^/110 2.77 305^/196 1.55
Tarosa 7l|/88 0.81 7lf/54 1.32 71-J/91 0.78
Tétény 38 /89 0.42 38|/57 0.67 38|/68 0.56
Újfalu 77|/70 1.10 79|/n.a. — 7 9-g-/ 65 1.22
Valla 36 /68 0.52 36 /n.a . — 36 /62 0.58
Védeny 31 /27 1.14 3l|/n.a. — 42^/68 0.62
Vinden 14|/48 0.30 14-|/n. a. — 14f/48 0.30
Zurány 159|/110 1.45 n. a . / ri. a. -- 159g/123 1.29

Összesen 3923-|-/4150 0.94 4033 /4284 0.94
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Helység I . II. III. IV. V. VI.

Dar nő — — — —  31±/46 0.67
Kiliti — — — ----- 57̂ /60 0.96
Kisbodak — — — —  2I/41 0.07
Lipót — — — —  33J/52 0.64
Püski — — — —  14g/41 0.35-
Zseli — — — —  4 /10 0.56
Remete — — — ----- 11 /36 0.30

Szembentönő, hogy a telekszámok 1767 és 1856 között alig, 
vagy csak logikus mértékben változtak. Éppen ezért a néhány el
térő esetben a nagymértékű változások okát kell adnunk. Mind a 
hat község /Mecsér, Lajtafalu, Horvátkimle, Parndorf, Szent- 
miklós és Védeny/ esetében az eredeti urbárium időközbeni módo
sítása volt az ok.

Horvátkimlén és Lajtafaluban a helyi levéltárban őrzött e- 
redeti úrbéri tabellák már a módosított telekszámot tartalmaz
zák, az előbbi községben mindhárom példányon 30 4/8 telek sze
repel a summában. Lajtafalun valamivel későbbi, de még eredeti
nek tekinthető a datált kimutatás: "Actum in oppido Laytha- 
falu Die 1—  Mensis Februarii Anno 1776... Summa: 49 6/8" telek

Mecsér és Szentmiklós a Zichyek birtoka volt, itt 1791-re 
módosították az eredeti urbáriumot. "Ezen Mecsér helység job
bágyai már az 1791. 1792. esztendőben a legfelsőbb urbariális 
rendezések és rendszabások szerint szoros értelemben reguláz- 
tatván, azon1 urbariális tabellának bizonyíttatása szerént az 
egész telkekkel bíró jobágyoknak száma tenne ugyan 46 4/8, de 
az 1834. esztendőben módosított úrbéri tábla szerént azok száma 
tészen 45 6/8 telket". Szentmiklós mindhárom eredeti tabellája 
52 4/8 telket összegez, az egyik példányon azonban későbbi,
ceruzával történt javításban 48 4/8 szerepel. Itt viszont meg
van az 1791-ben újraírt úrbéri tabella is, ezen már 113 3/16 
telek szerepel.

Parndorfban csökkent a telkek száma. A község úrbéres állo
mánya "összesen 126 egész úrbéri szesszióra terjedne." A Parn
dorfban 1840. március 16-án megigazított urbáriumban viszont: 
"Jobbágyhely összesen 11 3/8" van.

Csak Védenyban nem találhatni a 110 6/8-os telekgyarapodás 
okára, valamint a 41 új telkes jobbágy eredetére vonatkozó for
rást, vagy csak a további kutatás találja meg őket. 1841-ig 
per folyt az uradalom és a község között. A per egyik összegző 
aktájában olvasható: "Mivel Védeny mezőváros határának szabá
lyozása az állományi földek valóságos kihasítása által már vég
rehajtatván" -- ennek révén nőtt volna meg a telki állomány?
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Ezt kétségessé teszi, hogy az értintett ügy 1829-ben a rétek 
hiányának pótlását szolgálta. Másfelől viszont a 40-es évek vé- 
denyi dikális összeírásai külön földeket is számon tartanak, 
kétszer írván az adózók névsorát s e külön földek után is adóz
tatván őket, külön is összegzik azokat /10/.

A II. táblázat tehát igazolja előfeltételezésünket: a Moson 
megyi parasztság 1848-ban átlagban ugyanannyi földdel szabadult, 
mint amennyit a Mária Terézia kori úrbéri összeíráskor mondha
tott magáénak. A 0.94 telek/telkes jobbágy arány mögött csekély 
növekedés áll az össztelekszám és az összes telkes jobbágy szá-
mában :
1767 1848

3929 i 4033 telek, 2.8 %-os növekedés
4150 4284 jobbágy, 3. 2 Vos növekedés

Magas arányszámával Moson megye még mindig az ország első 
vármegyéje maradt a parasztoknak juttatott föld nagysága tekin
tetében. Az átlag mögött pedig a differenciálódás, következté
ben ott állt egy szinte paraszti nagybirtokos réteg: az összes 
telkes 15-16 V a  1.5, 30 V a  pedig 1 egész teleknél nagyobb bir
tokkal szabadult, vagy: 18 olyan falu volt a megyében, ahol a 
jobbágyok átlagosan 1 egész teleknyi vagy annál nagyobb föld
del rendelkeztek, s tucatszám találni 4 6/8 teleknyi birtokot is !

Mosonban az 1846-os kataszteri telekkönyv tanúsága szerint 
egy ilyen 4 6/8 teleknyi birtok , megőrizve Mária Terézia kora
beli tartozékait, de egységes területmérték szerint 2329 négy
szögöles házhelyből, kertből és egyéb belsőségből, 72 hold szán
tóból és 73 hold rétből állt, s ekkora volt mind a 9, azaz mai 
mértékkel is tekintélyes: több mint 63 hektár! A legjobb földek
ből, hiszen mind 1767-ben, mind 1853-ban I. osztályba sorolták 
a községet (16 hold/ telek, ill. 700 Ft/telek). A nagy birtok 
nagy vagyont szült már a XVIII. században. Az 1767-es mosoni 
urbárium vármegyei példányában olvashatjuk, hogy a parasztok 
vagyona "olykor néhány ezer forint értékű hagyatékot is kitesz" 
/...welcher die zuweiln auf etliche Tausend Gulden belaufende 
Verlassenschaft zur Händen der Erben.../. Ez a nagyon gazdag 
paraszti réteg a többi 17 faluban is jelen volt /11/.

A számszerűleg megragadott Moson megyei nagy paraszti birtok 
kialakulásának okait, fejlődését teljes valójában csak akkor 
tárhatjuk fel, ha minden községben megvizsgáljuk a "kezdetektől" 
1848-ig rendelkezésre álló összes forrást. Ehhez még igen hosz- 
szas munkára van szükség, s a jelen dolgozat ennek eredményeivel 
nem büszkélkedhet. A III. táblázat azonban fontos következteté
sekhez vezethet el. Ez a megye 48 olyan községét sorolja fel, a- 
melyikben volt úrbéres föld /Lucsonyban és Kőbányán ugyanis nem/ 
s azt már 1767-ben összeírták. A táblázat I. oszlopa megismétli 
a telekhányadot /II. táblázat VI. oszlopa/. A II. a helység 
jellegét és jellemzőit az 1848-as állapotnak megfelelően sorol
ja elő, az alábbi rövidítésekkel:
n, m, h = német, magyar, horvát többségű, mv = mezőváros; f= 
falu; sz = szőlővel rendelkezett.
A III. oszlop az 1848-as lakosságszámot, a IV. a falu népsűrű
ségét jelöli: megfordítva, azt tehát, hogy egy lakosra hány kh
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föld jutott 1848-ban, a teljes faluhatárt számítva. Az V. és VI. 
adatsor az 1848-ban a parasztok kezébe került szántó és rétterü
letet, illetve a földbirtokosok volt allodiális földjének terü
letét jelzi. A birtokokat az alábbi rövidítések azonosítják:
F = Habsburg főhercegi birtok, óvári uradalom 
E = hg. Esterházy-birtok, boldogasszonyi uradalom 
B = hg. Esterházy volt Köpcsényi uradalma: 1855-ben még az, ké

sőbb Batthyány-birtok lett, s megszűnt egysége 
W = b. Wenckheim-birtok, 1855-ben még Sina báró rárói uradalma 
L = oroszvári Lónyai-birtok, 1855-ben még gr. Zichyé 
C = a szentkereszti /Heiligenkreutz/ ciszterciek birtoka 
H = Harrach-birtok, az ausztriai rohraui uradalom része 
GY = a Győri Székeskáptalan birtoka

III. táblázat
Helység I. II. III. IV. V. VI.
Arak 0.75 m,f 194 4.85 278
Barátfalu 0.94 n,f,sz 1184 4.93 2072 1574 C
Bánfalu 0.58 n,f 1336 10.52 1748 7512 E
Bezenye 1.01 h,f 899 5.73 2274 1062 F
Boldogasszony 0.73 n,mv 1917 2.89 1586 2541 E
Csúny 0.93 h,f 670 4.95 694
Feketeerdő 0.46 m,f 223 4.39 202 247 F
Féltorony 1.03 n,f,sz 1262 7.87 2564 4624 F
Gálos 0.56 Ncn>EC 1656 4.30 2903 283 F
Gáta 0.93 h,f 1232 3.54 1912
Halászi 0.83 m,mv 1240 4.36 2319 584 F
Hegyeshalom 1.79 n,f 1418 7.02 3114 2270 F
Horvátjárfalu 1.13 h,f 514 5.62 1641
Horvátkimle 0.61 h,f 860 1.88 836
Alsóillmic 0.49 n,f 1116 11.58 1663 9287 E
Felsőillmic 0.15 n,f 346 14,60 141
Káinok 0.79 n,f 653 4.03 1168 ? F
Köpcsény 1.00 nh,mv 1860 3.10 2432 1915 B
Körtvélyes 1.18 h,f 780 5.87 1804 1367 B
Lajtafalu 1.05 hn,mv 639 3.29 1252 974 B
Levél 1.32 n,f 1837 8.84 3049 ? F
Lébény 1,25 mn,mv 1837 7.90 4151 6292 W
Magyarkimle 0.60 hn,f 650 5.58 626
Mecsér 0.80 m,f 709 5.21 1272 1302 W
Miklósfalu 1.95 n,f 1484 6.54 3575 383 F
Moson 1.79 nm,mv 3085 3.14 3791 3306 F
Nemesvölgy 0.12 n,f,sz 669 1.53 189
Németjárfalu 1.29 n,f 688 6.08 1544 767 F
Nezsider 0.44 n,mv,sz 1959 6.66 1663 3200 F
Nyúlás 0.19 n,mv,sz 856 2,89 877 1681 F
Oroszvár 0.59 nh,mv 1910 3.19 1963 3006 L
Parndorf 0.66 h,f 1986 3.43 3700 4894 H
Pátfalu 0.50 n,f,sz 710 14.05 939 3327 C
Pomogy 0.43 n,f 1380 7.69 1213 4782 E
Pusztasomorja 0.41 m,f 823 4.49 560 1938 E
Rajka 1.31 n,mv 2257 3.66 3344 1089 F
Szentandrás 0".85 n,f 792 6.93 2105 620 F
Szentjános 1.04 n,mv 2128 7.23 3791 ? F
Szentmiklós 1.40 n,f,sz 1034 5.00 1772 1488 W

és 396 E

és 168 L
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Helység I. II. III. IV. V. VI.
Szentpéter 0.87 n,f 1348 7.76 2950 3305 FSzolnok 1.55 n,f 1782 8.75 7621 911 FTarosa 0.78 n,f 1037 9.20 1491 2935 FTétény 0.56 nm,f 813 6.30 1050Újfalu 1.22 h,f 1150 3.39 2033 535 HValla 0.58 n,f 903 8.32 1090 2972 EVédeny 0.62 n,mv,sz 913 6.12 936 2962 GyVinden 0.30 n,mv,sz 750 3.30 499 635 CZurány 1.29 n,mv 1125 8.39 3330 1127 F

Feltűnik a táblázat negatív bizonyító ereje; a telekhányad 
nem áll korrelációban egyik sorral sem! A német községek kö
zött találunk 0.12-1.95 közöttieket, a mezővárosok telekhányad- 
értékei hasonlóan szórtak: 0.19-1.79 között, tehát sem csupán 
német, sem mezővárosi jelenség nem volt a nagy paraszti birtok, 
de azzal sem függ össze, hogy a határ mekkora, illetve, hogy 
sűrűbben vagy ritkábban lakott a terület. Moson megyében a meg-

2művelt terület minden km -éré csak 50 fő jutott, szemben a Nyu- 
gat-Dunántúl megyéinek 91-96-os számadatával. Ezek a számok azt 
bizonyítanák a megye egészére vonatkozóan, hogy a több föld a 
kevesebb ember között megosztva biztosította a nagyobb telekhá
nyadokat, bár azt is ügyeimbe kell vennünk, hogy Moson megyé
ben nem volt akkora város, mint Győr vagy Sopron. S a közsé
gek fenti adatai egyértelműen tagadják a nagyobb telekhányad-- 
kisebb népsűrűség relációt /12/!

A telekmegoszláson az aránytalanság uralkodik, s ne feled
jük, nem a lakossághoz, hanem a telekkel felszabadultak számá
hoz arányítottuk a parasztporták nagyságát. Mosonban például 
1.79 telekkel, kb. 34 kh-dal szabadult fel átlagban az a 112 
gazda, akinek egyáltalán földje volt, de mellettük ott élt az 
ekkor még iparral alig rendelkező mezővárosban 96 házatlan zsel
lér, 216 lakd, 473 szolga, feltételezhetjük, hogy e tömegnek 
legalább 90 %-a agrárnépességet alkotott. Egy lakosra így már 
csak 1.22 kh úrbéres föld jutott /13/!

Természetesen nem kereshetjük a jelenség egyetlen okát. Ha 
azonban a táblázatban azt a 18 falut vesszük számba, amelyik
ben egész teleknél nagyobb hányaddal szabadultak a jobbágyok, 
feltűnik, hogy 11 falu a főhercegi óvári uradalomhoz, 3 a 
köpcsényi Esterházy-uradalomhoz, kettő a Sina báró rárói u- 
radalmához, s a további kettő is egy-egy régen megszervezett 
uradalomhoz tartozott /a rohrauihoz, illetve a dévényihez/. Egy 
másik megfontolandó tény, hogy mind a 18 falu egyetlen össze
függő területet alkot: ami Szentmiklóstól az ország határáig 
DK--ÉNY-Í irányban húzódik a Duna és a Hanság között, majd a 
Lajta két partján. Ez a terület a Mosoni-síkság a Szigetköz 
rendezetlen vízivilága és a Hanság-Fertőzug--Fertő-~Lajta-hegy- 
ség között. A gabonatermesztésre alkalmas, de értékes rétek
kel is gazdag terület egyben a XV.--XIX. században a nyugati 
irányú főútvonalak vidéke is volt, hadi és kereskedem! út Bécs- 
be vagy Bécsből. A korán kialakult allodiális gazdálkodás 
valószínűleg hamar, már a XVI. század végére egymást kiegészí-
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tő, harmonikus viszonyba, gazdasági kapcsolatba került itt az 
úrbéres gazdaságokkal. Ez utóbbiak árutermelése is piachoz ju
tott, de főleg szállítási feladatokat kapott akár az allódium- 
tól, akár, főként a XVIII. és XIX. századi újabb időkben az át- 
menőkereskedelemben.

A nagybirtok érdeke és védelme, a korai kialakulás természet
szerűleg teremtett nagy jobbágygazdaságokat, a renddé vált pa
raszti hagyomány pedig megőrizte azokat, legalábbis az említett 
térség falvaiban.
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A Dunántúl településtörténete VII. 
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA
A településtörténeti források felhasználása a történelemtaní
tásban

Azt hiszem, túlzás nélkül lehet állítani, hogy nincs olyan 
ember, aki komolyan veszi munkáját, hogy ne tulajdonítana kü
lönös jelentőséget annak, amivel foglalkozik. Ezért talán el
nézik nekem, hogy egyszerű középiskolai tanár létemre módszer
tani kérdésekkel kapcsolatban arról fogok beszélni, mennyiben 
segíthet a források feltárása és felhasználása bennünket a pe
dagógiai célok megvalósításában.

Úgy érzem, hogy ma a középiskolákban tanító pedagógusok kö
zött talán senkinek nincs olyan nehéz helyzete, mint a törté
nelemtanároknak. Nagyok egyrészt a társadalmi elvárások velünk 
szemben: a világnézeti nevelés kulcstárgya; számos felsőfokú 
oktatási intézménynél felvételi tantárgy. Másrészt viszonyt 
éppen ez, amit túl sokan kísérnek figyelemmel azzal a jel
szóval, hogy "mindenki meg tudja tanulni, még csak különösebb 
ész sem kell hozzá" stb. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a- 
zokat a szempontokat sem, hogy korunkban egy másfajta érdeklő
dés is megnyilvánul a történelem iránt: a modern információhor
dozók, a közművelődési intézmények rendezvényei egyre gyakrab
ban szólaltatnak meg történész szakembereket, hogy tájékoztas
sák a közönséget munkájukról, kutatási eredményeikről. Könyv
kiadásunkban örvendetes módon szaporodnak példányszám szerint 
is a szakirodalmi művek, forráskiadványok. A középisolai ok
tató-nevelő munka egyik feladatát napjainkban a teljesítmény
képes, továbbfejleszthető tudás biztosítása jelenti. Mi, tör
ténelemtanárok értelmezhetjük ezt úgy is, hogy az iskolát befe
jező 18 éves ember érdeklődése megmaradjon a történelem iránt, 
tudja befogadni és feldolgozni a hozzá érkező információkat.

A jelenleg érvényben lévő gimnáziumi tantervek /alaptanterv 
és fakultációs tanterv egyaránt/ olyan feladatokat határoz meg, 
olyan módszereket javasol, ami ennek a sokrétű feladatnak a meg
valósítását teszi szükségessé. "A...tanterv alapvetően a tanu
lók ismeretszerző és rendszerező képességének rendszeres fej
lesztésére épít ... a történelemtanítás módszereit az önálló
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történelmi gondolkodásra nevelés igényei határozzák meg," /1/ 
illetve "... az új tanterv alapvető módszertani iránya a szem
léletesség, a kormegelevenítés és a tanulói aktivitás." /2/ De 
idéznünk kell az általános követelményeket megfogalmazó alap- 
tantervi elvárásokon kívül a fakultációs tantervi követelmények
ből is. Ezek szerint azokon az órákon a tanulókat be kell ve
zetni a történelmi megismerés forrásaiba , ... a történeti ku
tatás általános módszereibe, valamint a történeti feldolgozás 
eljárásaiba." /3/

A történelmi források felhasználásának, forráselemzésnek 
szerepét már régen felismertük. A "Történelmi Olvasókönyv" so
rozat, a tankönyvekben lévő rövidebb forrásrészletek jó se
gédanyagot jelentettek. Segítségükkel jól tudtuk illusztrálni 
a történelem iskolában tanított, a fejlődés szempontjából ál
talánosan jellemző irányvonalát, szinte ugyanazokat a forráso
kat ̂ használva Sárvártól Makóig.

Éppen ezért van nagy jelentősége, ahol és amikor lehetséges, 
az egyes anyagrészek kapcsán a helytörténeti-településtörténeti 
források beépítésének a tanításba. Természetesen nem mindig és 
nem válogatás nélkül használhatunk ilyen forrásokat, viszont 
amikor megoldható, nevelő hatása miatt is feltétlenül éljünk 
azzal a lehetőséggel, hogy szőkébb környezetünkre vonatkozó 
ismereteinket is bővítjük.

Felvetődik a kérdés, honnan és hogyan vehetünk megfelelő 
segédanyagot ehhez a forrásfeldolgozáshoz, hiszen ritkaság, 
hogy egy település történelme bármely korszakára vonatkozóan ön
álló forráskiadvánnyal rendelkezne. Mégis megoldható; hiszen 
napjainkban olyan technikai felszerelések állnak rendelkezé
sünkre, hogy aki akarja -- és természetes időt és energiát nem 
sajnál az anyaggyűjtésre -- az tud szőkébb környezetére vonat
kozó olyan forrásokat gyűjteni, amelyeket eredményesen használ
hat fel a tanításban.

A közművelődési intézmények; a forrásokat gyűjtő és őrző in
tézmények megadják a segítséget, ha ezt igénylik a történelem- 
tanárok. Feladatkörüktől nem idegen ez a jellegű "szolgáltatás", 
hiszen a közművelődési törvény /1976. V.t.c./22 §-nak 5. bekez
dése is világosan megfogalmazta, hogy "A közművelődést szolgáló 
valamennyi intézménynek egymással együttműködve, valamint az ok
tatási-nevelési intézmények munkájára támaszkodva és azt kiegé
szítve kell kifejtenie tevékenységét" /4/. A történelemtaní
tásban a forrásokat őrző tudományos intézmények közül elsősor
ban a múzeumokkal és a levéltárakkal való együttműködésről kell 
beszélni.

Helyi vonatkozásban a két intézménnyel minden tanuló megis
merkedhet kb. a 15. éve betöltésére. A múzeumok állandó kiállí
tása nem változik olyan gyakran, hogy azt "feldolgozzuk" több
ször, így bemutatása inkáb illusztratív jellegű lehet. A múzeum
tól kapott legértékesebb segítség, amikor a jó együttműködés 
lehetővé teszi, hogy a raktáron lévő készlet egy-egy speciális 
tárgycsoportjával ismertethetjük meg a tanulókat. Körmend mind
két középiskolájának évek óta nagyon jó kapcsolata van a Rába 
Helytörténeti Múzeummal. Rendeztünk tanulók bevoná.sával több 
kiállítást úgy, hogy helyet, megfelelő őrzési feltételeket va
lamelyik iskola biztosított, a múzeum pedig a meghatározott i-
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génnyel készült összeállítást. Több szempontból is hasznos az 
ilyen jellegű közös munka, hiszen a gyerekek közvetlen közel
ről ismerkedhettek meg a kiállításra kerülő tárgyakkal, és bete
kinthettek a múzeumi feldolgozó munkába. Helytörténeti gyűjte
mény esetében ez annál is hasznosabb, mert aki segít a gyűjtés
ben, utána figyelemmel kísérheti, hogy mi lett a sorsa azoknak 
a szerszámoknak, amelyek családjának a kenyérkereset eszközeit 
jelentették hosszú időn keresztül. Hasznos viszont az együtt
működés az intézménynek is, mert az ilyen kis időszaki kiállítá
sokon magukat a gyűjtőket, ajándékozókat is tájékoztatni tudja 
arról, hogy milyen állapotba kerültek restaurálás után a múze
umba került tárgyak. Mindez tovább ösztönözhet, lelkesíthet má
sokat is.

A fakultációs gimnáziumi tanterv —  ami eredetileg a jobb; 
érdeklődőbb tanulók számára készült -- minden magyar törté
nelmi témakör kapcsán feltünteti a helytörténeti források hasz
nálatát is. Ehhez pedig központi segédanyag nincs, nem is le
het. A megyei levéltárak által készített helytörténeti olvasó
könyvek nélkül egyáltalán nem lehetne ezt a feladatot megoldani; 
viszont csak ezek anyaga önmagában kevés ahhoz, hogy egy-egy 
témakör kapcsán esetleg itt kíséreljük meg tanulóinkat a fel
dolgozó munkába bevezetni.

Minden iskola rendelkezik ma már sokszorosító géppel, több 
helyen van fénymásoló berendezés is. Nem elképzelhetetlen tehát, 
hogy lehetőleg minél több "eredeti" forrást adjunk a tanulók 
kezébe, amikor ez megoldható.

Saját gyakorlatomból két példát szeretnék idézni. A XVIII. szá
zadi Vas megye történetében több olyan helyzet adódott, hogy 
egy-egy uradalom vagy település történetének tanulmányozásával 
bizonyos anyagrészek teljességükben feldolgozhatok helyi for
rások segítségével. Ennek a lehetőségnek a kihasználása annál 
is indokoltabb, mert a tankönyvi szövegek megszokott sablonos
sága sokszor teszi érdektelenné a tanulókat. Megemlíthetem, 
hogy személy szerint én a XVIII. századi gazdasági és társa
dalomtörténet tanításánál még középiskolás szinten is elenged
hetetlennek tartom, hogy differenciáltabban tanítsuk a magyar 
történelmet, hiszen az ország korábbi megosztott állapota e- 
rőteljesen befolyásolta ennek a korszaknak a fejlődését. Abból, 
hogy a földesúri terhek "nagy helyi eltéréseket mutattak", va
lamint a jobbágyok földesúri terheinek általánosított felsoro
lásából sajnos nem marad más, mint egy általánosan alkalmazan
dó képlet a tanulók fejében.

A felsoroltak helyett a Nyugat-Dunántúl esetében szinte ki
zárólagosan a helytörténeti szövegek feldolgozása nagyobb e- 
redményre vezethet, mint a tankönyv szövegének "betanulása". 
Tekintsük át először, hogy milyen típusú forrásokat használ
hatunk fel a majorsági gazdálkodás, valamint a népesség ala
kulásának témakörében. Viszonylag könnyen feldolgozhatok
kis segítséggel a különféle összeírások. Az országos adóössze- 
íársok közül jól használható korszakunkra az 1728. és az 
1744. évi. adóösszeírás. Ha másoltatott szövegét úgy adjuk a 
tanulók kezébe,, hogy az azonos uradalomhoz tartozó falvakat 
más-más dolgozza fel, akkor rövid, néhány mondatos beszámo
lók után közösen tehetjük megállapításainkat:
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Hasonlítsuk össze a két összeírás névanyagát! Mit állapí
tunk meg? - Nincs olyan falu, ahol azonos lenne a névanyag. 
Kiugrik sok helyen a megjelenő új nevek közül az idegenes 
csengés, tehát szemmel látható a betelepülés kezdete a ta
nulók számára.
Fel kell hívni a figyelmet az 1728. évi összeírás esetében 
arra, hogy megkülönböztet szabad költözésű és örökös jobbá
gyokat egyazon településen belül; - vagyis "a sűicűn lakott 
megyék jobbágynépe" egyáltalán miért hagyhatta el lakóhe
lyét. Következő szempontként figyeltessük meg a jobbágyok és 
zsellérek arányát az egyes településeken belül! Érdemes gra
fikonon figyeltetni a jobbágy-zsellér arány alakulását, kü
lönösen uradalmi központok esetében.
Hasonló módon jól használhatjuk az urbáriumokat ahol volt, 
mezőváros esetében a contractusok is felhasználhatók. Érzé
keltetni kell, hogy nem teljesen azonosak a jobbágy terhek 
még egyes uradalmakon belül sem, hiszen különösen érthetet
len az úrbérrendezés ténye /tankönyvi megfogalmazás szerint: 
"jelentősége, hogy törvényes helyzetet teremtett földesúr és 
jobbágy között" -- de arról sehol soha egy szót sem', hogy 
miért volt "törvénytelen" a korábbi állapot!/
Harmadik forrástípus, aminek a kiválasztása ajánlható, a ro
botra való jövet-menet meghatározások 1-2 lapja. Példámat 
a Batthyányak körmendi uradalmából merítem, tehát a követke
ző dolgokat lehet figyeltetni:
- Honnan rendelték Körmendre a jobbágyokat?
- Mennyi jobbágy ill, zsellér van ugyan akkor Körmenden is? 
Milyen az ő robotkötelezettségük?

1-2 kérdés elég, hogy felismerjék: az uradalmi központban, 
Körmenden több mint 1000 holdas allódiumot műveltetnek már a 
XVIII. század közepén is, hiszen viszonylag jó úton, könnyen 
elérhető piacon tudnak értékesíteni.

A példaként kiragadott másik témakör szervesen összefügg ezzel 
és talán alkalmas annak az érzékeltetésére is, hogy néha egy 
szűkebb körzetben lejátszódó események is alakíthatják az or
szágos politikát.

Főleg a fakultációs órákon célszerű feldolgozni, mert több 
idő fordítható rá, a Mária Terézia-féle úrbérrendezés Vas megyei 
összefügéseit. A következő forrásféleségek felhasználása lehet 
javasolt ebben az esetben:

- Mária Teréziához írt jobbágypanaszok /pl. a nagyasszonyfai 
és a körmendi jobbágyok instanciái/

- Úriszéki peres anyag /pl. az ikervári és németújvári job
bágyok vallomásából/

- Úrbéri 9 kérdőpontokra adott válaszok. Legalább 3-4 for
rást nézzünk még innen is, hasonlóan az előzőhöz más ura
dalomból vegyük a példát. Az elemzést a következő kérdé
sek köré csoportosítsuk. - a szolgáltatások mértéke /kon

krétan ! /
- a robot nagysága, következménye
- milyen azonos tendencia figyel
hető meg az egyes esetekben?

- helyi sajátosságok
- miért kérik az uralkodó közbe
avatkozását?

- Úrbéri tabella lehetőleg onnan, amelyik település 9 pont
ját elemeztük. 348



Első hallásra talán soknak tűnik mindez, viszont megfelelő 
szervezéssel megoldható. A második példában említett forrásfel
dolgozás két órában elvégezhető és sokkal többet nyerünk az a- 
nyag ilyen, a megismerés fázisait együtt bejáró feldolgozásával, 
mint máshonnan vett és általánosított példákkal. Az előkészítés 
munkaigényesebb ugyan, mint egyéb esetben, viszont ahogy már 
említettem, a 14-18 éves gyerekeket végül is még mindig ilyen, 
közvetlenül az érdeklődést felkeltő dolgokon keresztül lehet 
megnyerni. Az pedig csak rajta múlik a továbbiakban, hogy meg
felelően fel tudja használni később is azokat az ismereteket, 
történelmi gondolkodást, amit szerzett.

A forrásfeltárásnak, csoportosításnak a tudományos szempon
tok mellett jelentős a szerepe a történelmi tudat alakításában.' 
A feladatot önmagában nem tudja megoldani sem az iskola, sem pe
dig az írott forrásokat őrző levéltárak. Iskola és levéltár e- 
gyütt készíhet elő olyan válogatásokat, amit a tanulók kezé
be adhatunk. A konkrét témát a történelemtanár ismeri, ehhez a 
levéltáros tud ajánlani megfelelő forrásokat, majd a váloga
tás készítésének megint a pedagógiai szempontok kell, hogy do
mináljanak: csak olyan forrással dolgozhatunk, amiről biztosan 
tudjuk, hogy megbirkóznak vele diákjaink /nyelv, írásmód, ter
jedelem/ .

Rengeteg helyi kiadvány lát napvilágot, közöttük falutörté
net, falukrónika is. Arra viszont ritkán van igény, hogy egy- 
egy településre vonatkozóan a legjelentősebb forrásokat tegyék 
hozzáférhetővé. Pedig nagyon hasznos vállalkozás lenne. Biztos 
vagyok benne, hogy az általános iskoláktól kezdve a felsőokta
tási intézmények szakdolgozatot író hallgatóiig mindenki öröm
mel használná az ilyen jellegű kiadványokat. Bizonyára a tanó
rákon is többször kerülne elő, mint így, hogy minden szükséges 
darabot külön kell kiválasztatni és másoltatni.

Mindenki ahhoz a helyhez kötődik leginkább, ahol él, tanul 
és dolgozik. Kötődése azáltal, hogy ismeri múltját is, csak 
erősebbé válhat. A múlt pedig azok ránk maradt tanúinak, a for
rásoknak az értelmezésével ismerhető és érthető meg. Ez pedig 
eggyel több ok arra, hogy a helytörténeti forrásokat felhasz
náljuk a tanítási gyakorlatban is.
Jegyzetek
/1/ A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Bp. 1970. 127.1.
/2/ U.o. 128.1.
/3/ A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Fakultatív tanterv.

Bp. 1981.4.1.
/4/ Törvény a közművelődésről. Bp. 1978. 13-14.1.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk:: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

SZÁNTÓNÉ BALÁZS EDIT

Történelem szakos főiskolai hallgatók felkészítése a telepü
léstörténet kutatására a "Helytörténet" c. tantárgy keretében

A tanárképző főiskolák feladata nem elsősorban a tudomá
nyos kutatómunkára felkészíteni hallgatóit. Mégis több szem
pontból indokolt, hogy a leendő történelem szakos általá
nos iskolai tanár valamelyes gyakorlatot szerezzen a helytörté
neti kutatómunkában; sőt, főiskolai hallgatóként inspirációt 
is kapjon arra, hogy végzett tanárként is érdeklődjék tele
püléstörténeti kérdések iránt.

Indoklásul két tényezőt szeretnék kiemelni:
1. Mindenekelőtt, egy általános iskolai történelemtanár, ha 

személyes indíttatása, kedve és tehetsége van valamilyen 
tudományos tevékenységhez, és ez a környezete /iskolave
zetés, helyi tanács, népfront stb./ igényli, legkézenfekvőbben 
a helytörténetkutatásba kapcsolódhat be.

2. Ösztönzik bizonyos helytörténeti ismeretek megszerzésére a
nevelési és oktatási tervek is.
- Egyrészt oktatási szempontból, nevezetesen, hogy a törté

nelem általános vonala, főbb csomópontjainak a bemutatása 
mellett megismertesse tanítványaival az adott település 
történetét, megmutatva az egyedit, a konkrétat, melyek 
életkori sajátosságaiknál fogva mindig közelebb viszik a 
tanulókat a többi tananyag megértéséhez.

- Másrészt nevelési szempontból, hiszen a hazaszeretetre ne
velés első lépése mindig a szőkébb pátria megszerettetése 
kell hogy legyen, amely nem lehetséges anélkül, hogy meg
ismerjék lakóhelyük történetét.

A helytörténeti munka iránt megnövekedett társadalmi igényt 
fejezi ki, a tanárképző főiskolák történelem szakos hallgatói 
részére bevezetett új tanterv, amely előírja az első év első
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félévében, heti egy óra szeminárium formájában a "Helytörténet" 
kötelező speciális kollégiumot. Ennek a tárgynak a feladatait 
eddig a Bevezetés a történelemtudományba c. egy féléves stúdium 
amúgyis zsúfolt programján belül kellett megoldani.

Ehhez az állapothoz képest előbbre lépés az új tantárgy beve
zetése, de azt hiszem, nem kell különösebben érzékeltetni, hogy 
a heti egy óra nem elég arra sem, hogy akárcsak bevezessük hall
gatóinkat a helytörténet kutatásába.

Emellett a főiskolai oktató teljesen a maga útját járja, tud
tommal nem is alakult ki semmilyen egységes eljárás a tanárkép
ző főiskolák között ezen a területen.

A szombathelyi tanárképző főiskolán bevezetése óta én taní
tom ezt a tárgyat, s három éves tapasztalatomat szeretném a 
konferencia elé tárni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy öt
leteket, segítséget kapjak a településtörténet kutatásában nagy 
tapasztalattal rendelkező kollégáktól.

A fentebb ismerteit keretek között a gyakorlat oldaláról kö
zelítettem meg a feladatot.

Mindenekelőtt meg kellett állapítanom, hogy az első éves 
hallgatók, tanulmányuk megkezdésekor jóformán semmilyen előkép
zettséget nem hoztak magukkal a középiskolából, s ezen a téren 
a fakultáció bevezetése sem jelentett előbbre lépést.

Épp ezért a munkát a könyvtárban és a Vas megyei Levéltárban 
kezdjük. Itt megismerkednek a bibliográfiák, helytörténeti ka
talógusok stb. használatával, a legfontosabb általános irodal
makkal. A levéltárban az ott fellelhető forrástípusokkal, tájé
koztatót kapnak a levéltári kutatás alapvető fogalmairól, mód
szereiről .

Ezzel párhuzamosan a Bevezetés... tantárgy keretében a tör
téneti forrásokról és azok kritikájáról tanulnak.

Ezután feladatul kapják a hallgatók, hgy tájékozódjanak egy 
szabadon választott téma irodalmi és forrásanyagáról. Általá
ban kis témákat fogadok el, tehát egy település /néha intéz
ményt, szervezetet választanak/ történetének csak egy szeletét, 
egy bizonyos időszak, egyfajta szempontú feldolgozását. Igyek
szem elérni, hogy fel nem dolgozott témákat válasszanak.

Már a téma kiválasztásánál és a dolgozat elkészítése közben 
is sok segítséget kapnak mind a szombathelyi, mind a kőszegi 
levéltár munkatársaitól a hallgatók. Azt hiszem, ezen a terü
leten mintaszerű az együttműködésünk.

A félév során tájékozódom az anyaggyűjtésről, egyéni kon
zultációkon segítek a feldolgozásban.

Decemberre kell elkészíteniük a dolgozatot, melyet egyen
ként értékelek és megbeszélek a hallgatókkal.

Az értékelésnél elsősorban azt veszem figyelembe, mennyire 
tárta fel a téma irodalmát és forrásapparátusát. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a precíz hivatkozásra, jegyzetekre, amelynek techni
káját is az első félévben kell elsajátítaniuk.
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A legtöbb hiányosságot a forráskezelésben tapasztalom. Nehe
zen értik meg, hogy a forrás közlése önmagában még nem történe
lem. Gyakori hiba az is, hogy kritikátlanul átvesznek mindent 
amit a témáról olvasnak, nem vetik össze a különböző véleménye
ket, s ritkán van /csak a legjobbaknak/ önálló gondolatuk.

Most pedig rátérek gondjaimra. Egy évfolyamnyi hallgató hely- 
történeti kutatómunkája lehetőséget adna arra, hogy szervezett
ségben kilépjen a főiskola keretéből. 60-70 főiskolai hallgató 
gyűjtőmunkáját, idejét, energiáját hasznosítani lehetne oly mó
don is, hogy arra hivatott szervezetek témajavaslattal tájékoz
tatnák a tanszéket, melyik település történetével kapcsolatos 
anyaggyűjtést, feldolgozást fogadnák szívesen, vagy tudnák 
hasznosítani. Bizonyára akadna néhány továbbfejleszthető, hasz
nosítható jó dolgozat is, ami nem porosodna a főiskola szekrénye
iben, hanem talán valamelyen módon hozzáférhetővé, netán publi- 
kálhatóvá is válna. Tehát szeretnénk valamilyen konkrétabb i- 
gényt kielégíteni ezzel a nem kis számú kutatói kapacitással, 
ami rendelkezésre áll.

Szorító gondunk, hogy semmilyen korszerű jegyzet vagy kézi
könyv nem áll rendelkezésre, amely bevezetné a hallgatókat a 
helytörténetkutatás módszertanába. 3ó lenne, ha a településtör
téneti kutatásban jártas kollégák megbízást kapnának ilyen hasz
nálható kézikönyv megírására! Úgy gondolom, s ez jelentene se
gítséget, ebben össze lehetne gyűjteni a helytörténet legfonto
sabb irodalmát, a legfontosabb forrástípusokat, azok lelőhelye
it, feldolgozásuk módját.

A nehézségek, és gyakorlatlanság ellenére már a főiskolai ta
nulmányok alatt érezhető a stúdium bevezetésének pozitív hatása. 
Az a tény, hogy a történelem szakos hallgatók kénytelenek tanul
mányaik megkezdésének a legelején egy konkrét helytörténeti ku
tatómunkát megkezdeni, gyakran azzal a következménnyel jár, hogy 
többségük valamilyen formában folytatja a témát. Például előre
haladva magyar történelmi tanulmányaikban, az első évben vá
lasztott település történetének adott korszakát vizsgálják és 
beépítik szemináriumi referátumaikban. Egyre^-gyakoribb a tudo
mányos diákköri és a szakdolgozatok közt a településtörténeti 
téma, s ezt mindenképpen pozitívumnak könyvelhetjük el. Az is 
előfordul, hogy a néprajzi és a régészeti speciális kollégiu
mok keretében is hűek maradnak témájukhoz, s így egyre komp
lexebb képük bontakozik ki a választott településről.

Arról még nincsen tapasztalatunk, csak reméljük, hogy vég
zett tanárként is fogékonyak lesznek a helytörténet kutatására; 
de legalább a falukrónika írása, vagy az iskolai helytörténeti, 
honismereti mozgalom szervezése lesz hallgatóink számára a ko
rábbinál vonzóbb.feladat.
Akadályoztatása miatt a szerző a konferencián nem jelenhetett 
meg. Dolgozatának felolvasására idő hiányában nem került sor.
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A Dunántúl településtörténete VII.
(Szerk.: Somfai Balázs), Veszprém, 1989.

KÖRMENDI GÉZA
Tata településtörténete a XVIII-XIX. században —  Egy törté
neti-néprajzi gyűjtés mai állása

Tata még a török hódoltság alatt 1644-től több alkalommal és 
főleg 1687-től nagyobb létszámban népesedett be magyar jobbá
gyokkal és iparosokkal. Első pecsétjének felirata: "Tata városa 
1666". Az 1695-ben készült összeírásból megtudhatjuk a csalá
dok számát, foglalkozását, de azt nem, hogy honnan jöttek Ta
tára, és hogy a vár körül létezett-e a váraljai vagy a tóváro
si ! település. Az 1727. évi adókönyvben olvashatjuk először a 
Tata, Vár Alja és Tóthváros elnevezéseket. Az utóbb említett 
település pecsétjén még 1731-ben Totváros és 1755-től szerepel 
a Toováros felirat, a Tatát Tóvárostól elválasztó Öreg-tónak 
a hatására.

Tata XVIII. századi településtörténete összefügg Komárom me
gye településtörténetével. A török kiűzése és a Rákóczi-sza- 
badságharc utáni fél évszázad telepítéseinek a hatására első
sorban német telepesek behívásával Tatától északra falvak so
ra /Szomód, Dunaszentmiklós, Agostyán, Baj/ keletkezett. Ugyan
akkor nyugatra és délre az elnéptelenedett falvak /Billeg, Halász, 
Grébics, Szentgyörgy, Tagyos, Szűcs/ helyén majorokat létesí
tett az Esterházy-uradalom.

Komárom megyében a török hódoltság alatt elpusztult 52 falu 
közül 23 településnek csak a nevét őrizték meg a dűlőnevek, 
míg a többi 29 esetében a falu helyén major /Szentgyörgypuszta, 
Grébicspuszta, Billegpuszta, Tagyospuszta stb./ létesült né
hány család letelepítésével. Az említett falvaknak az elnépte
lenedése okozta végül is Komárom megye alföldi méretű nagyha
tárú községeinek /Acs, Kocs, Mocsa, Tata/ kialakulását.

Tata 1727-ben az Esterházy-család tulajdonába került. Az 
új földesúr, Esterházy József 1728-ban Tatával "ideiglenes", 
Tóvárossal "örökös" szerződést kötött. Az 1747. évi kontraktus 
részletesebb az 1728. évi szerződésnél és a mezővárosok telekál
lományáról pontos- felsorolást tartalmaz. A jobbágyoknak ekkor 
Tatán 64 3/8 úrbéri telke. volt. Az elhagyott telkek száma 3 6/8. 
Tóvároson és Váralján csak házas és házatlan zsellérek éltek.
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Váralja az uradalomhoz tartozott. "A Vár Alját, mely Csáktornyái 
Szabó Ferenc katonák kapitányának a háza, kerte, malma és a Páz- 
mándi kúriája előtt való utcával elzárva, a várostól elválasz- 
tatik, az uraság magának tartalékolja."

A Tatát és Tóvárost körülvevő és a Dunáig húzódó 3.803.431 
négyszögöl hatalmas mocsaras terület hasznosítása egyre sürge
tőbb feladatot jelentett az uradalomnak. Esterházy József a "bsa- 
tornázási munkák megtervezésére, irányítására Mikoviny Sámuelt 
kérte fel. Mikoviny 1746-ban felmérte és elkészítette a Tata, 
Almás, Szőny közötti terület csatornázási tervét. A kéziratos 
térkép Tatán 225, Tóvároson 108 házat és három templomot ábrá
zol. Váralja nevét Mikoviny nem írta rá a térképre.

Az 1747-es szerződésben Tatánál Burgundia, Najstik, Csurgó 
föle; Tóvárosnál Békahegy falurész elnevezések szerepelnek. Bur
gundia a volt apátság körüli terület, az Újtelep, ahova 1733 és 
1755 között a német telepesek jöttek. A római katolikus plébá
nián őrzött születési anyakönyvekben, amelyeket 1726-tól vezet
tek, szereplő nevekből /From györgy, Hőger Mátyás,, Engszt Mi
hály, Sváb János, Straus János, Viringer András stb./ megálla
pítható, hogy 40-50 család érkezett húsz év alatt Tatára. A ka
tolikus német telepesek Tatán a magyar református jobbágyok ál
tal lakott Kertalján túli területen kaptak az uradalomtól ház
helyet. A német Neu-Stift szóból magyarosított Najstik elneve
zést az Újtelep máig is őrzi.

Tizenöt évvel később az 1763. évi összeírásban Tatán, Tóvá
roson és Váralján 664 ház szerepelt. II. József 1784/85. évi 
népszámlálása idején a három településen 1047 házat számoltak 
össze, 383-mal többet, mint 1763-ban. Az itt lakó tényleges 
népesség száma 7324 fő volt. A házak és a lakosság számának 
ilyen nagyarányú növekedését a telepítés és a spontán beköl
tözés mellett -- Tóvárosra is jöttek ebben az időben német, 
cseh és morva iparosok -- a XVIII. század második felére bekö
vetkezett robbanásszerű népszaporulat okozta.

Az Országos Levéltár Esterházy Dominium /Tata/ levéltári a- 
nyagában /P. 198. fasc. 20. és 6. cs./ találttelepülésrész-és 
utcanevek alapján meghatározható a XVIII. század végi Tata, 
Váralja és Tóváros nagysága, elhelyezkedése.

Tata: Piac tér a nagytemplommal, Burgundia utca a malommal, 
Katona utca, Komáromi utca a malommal, Kocsi utca a református 
templommal, Kertalja az ón. kertaljai temetővel, Újtelep 
/Najstik/, Csurgó föle a zsidó temetővel.

Váralja: Szél utca, Hajdú utca a zsinagógával, Piaristák 
utcája, elején az un. váraljai temetővel.

Tóváros: Budai út; Barátok vidéke a piaccal, a kapucinus 
templommal és a temetővel; Almási utca, Réti utca, Agostyáni 
utca, Béka-hegy.

Az Esterházy-kastély megépítése és a házak szaporodása miatt 
1788-ban bezárták Tata közepén a Váraljai és Kertaljai-temető- 
ket. Ez utóbbi temetőt a Május 1. út építése során 1980-ban 
megtalálták, de nem tárták fel, mert teljesen beépített terü
leten van. A település két ellentétes szélén még ebben az év
ben megnyitották Kocs felé az ón. Najstiki és az Öreg-tóhoz 
közel a Csurgó-föli, másnéven Tóparti-temetőket.
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Az Öreg-tó partján a teljesen összeépült három település a 
XVIII. század végére nemcsak az Esterházy-uradalom igazgatási 
központja, hanem Komárom megye egyik legszebb, barokk épüle
tekben gazdag mezővárosává épült.

A #IX. század elején 1809. június 14-én Tata mezőváros ta
nácsának határozatából értesülhetünk, hogy a települést a fran
cia támadás elhárítására 7 kapitányságra osztották. A kapitá
nyok nevével felsorolták a három település egy-egy kapitánysá
gába tartozó utcáit.

Tatán: Piac és vidéke, Burgundia, Fehér Kereszt utca, Ko
máromi utca, Kocsi utca, Csurgó alja, Neustik;

Váralján: Nagy Dános várbeli hadnagy a kapitány, utcákat itt 
nem említenek;

Tóvároson: Békahegy, Szőlősi utca, Tópart, Piac vidéke, A-- 
gostyáni utca, Szomódi utca, Almási utca, Kitreiber utcája a 
Barátok vidékével. Az utóbb említett Kitreiber utca, az utca 
végén működő malom, der Küchtreiber Mühl német nevéből "ma- 
gyarosodott".

A felsorolásból kitűnik, hogy Tata két, Tóváros három ut
cával növekedett az 1800-as évekre.

Részletes adatokat találunk a településtörténetre az adó- 
összeírásokban. A XIX. század elején az adózókat utcák szerint 
írták össze. Az 1818. évi összeírásban szereplő utcák alapján 
kirajzolódik a két mezőváros és Váralja településszerkezete. 
Az utcánként feltüntetett adózók számából a házak száma is meg
állapítható.

Tatán 1818-ban az utcák neve és az ott levő házak száma: 
Belső-kertalja/56/, Burgundia utca /20/, Péró /22/, Csurgó 
fölött /91/, Fehér kereszt utca /20/, Kocsi utca /35/, Ko
máromi utca /102/, Kőfaragó utca /23/, Külső kertalja /74/, 
Neustift utca /69/, Piac tér /17/, Pillingér utca /10/, Szent 
Ivány oldal /20/. Összesen 559 ház.(A század közepéig Tata ut
cái szűkek, házai alacsonyak, vályogból épültek és nádfedele- 
sek voltak. A Piac tér közvetlen környéke rendezettebb. A 
"Csurgó fölén" és a "Szent Iván hegy alatt" sok még a kunyhó).

Váralján, ahol 1815-től az Esterházy-uradalom korlátozta 
a házak építését, az uradalmi tisztviselők 16 háza mellett a 
négy utcában (Hajdú utca, Katona utca, Svájceráj utca, Pia
risták utcája) 61 házban laktak zsellérek.

Tóvároson a beépült utcák mellett 1847-ig több utcát 
/Deszkametsző utca, Szűk köz, Malom utca, Tatai utca, Temető 
utca, Újvilág utca, Vágó utca/ nyitottak.

A mezőváros utcái szélesek és rendezettek. Házai, tűzfallal, 
kőből épültek. Közöttük kevés a nádfedeles.

Az uradalom Tatán nem engedte meg "a zsidó házakat szapo
rítani, mert azok száma meghatározott vagyon." 1831-ben is még 
ezzel az indokkal utasították el a tatai Kellner Ábraház ház 
vásárlása iránti kérelmét.

Az 1820-as évekre Tatán és Tóvároson az 1740-es évek elejé
től megindult nagyarányú építkezés és városfejlődés visszae
sett. Váralját 1836-ban Tatához csatolták.

A Bach-korszakban 1853-59 között rövid időre közigazgatási
lag Tatát Tóvárossal egyesítették. Szétválásuk után a két te
lepülés nyolcvan évig külön élte életét.
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A községek XIX. század második felében bekövetkezett te
lepülésfejlődését az 1871. és az 1885. években készített ka
taszteri térképeken követhetjük nyomon. Az 1867-es kiegyezés u- 
tán megindult városépítés során két új utcát nyitottak Tóváro
son, és a megépült utcákat /Komáromi utca, Réti utca, Temető 
utca, Agostyáni utca/ új házak építésével az üres területeken 
folytatták.

A házak számozását 1884-ben megváltoztatták. Bevezették az 
1-től 800-ig haladd számozás helyett Tatán az utcák beosztása 
szerinti páros és páratlan oldal számozását.

A községek városiasodásáról /járdák, utak kikövezése, esővíz 
elvezetésére csatorna építése, acetilénvilápítás,, vasút/ a ko
rabeli újságokból, elsősorban 1881-től megjelenő Tatatóvárosi 
Híradóból értesülhetünk.

A század utolsó harmadában megindult építkezés /kaszinó, 
községháza, takarékpénztár, honvédlaktanya/ minden stílusválo
gatást nélkülözött és nem gazdagította a XVIII. században Fell
ner Jakab munkássága nyomán kialakult barokk városképegyüttest.

A továbbiakban ismertetném a Komárom megye területén 19 ma
gyar, 6 német és 3 szlovák községben 1986-ban megkezdődött kér
dőíves néprajzi gyűjtést. A hat kérdőív /társadalomnéprajz, te
lepülésnéprajz, népi gazdálkodás, népi táplálkozás, népviselet, 
népi mesterségek népszokások, népmese, ballada, monda gyűjtése/ 
felöleli a néprajz minden területét. A kérdésekkel elsősorban a 
két világháború közötti időszakra kérdezünk, de keressük az 
elpusztult községek emlékét, a régi telkek formáját, a házak é- 
pítési módját az I. világháború előtti időből. A települések 
történetének kutatásával a török kiűzése utáni újratelepülése- 
kig megyünk vissza. Nem tekintjük feladatunknak a községek ko
rábbi történetének a feltárását.

A településnéprajz az a terület, ahol szoros kapcsolatot 
teremtünk a településtörténettel.

A néprajzi gyűjtést három évre /1986-88/ terveztük és a Ko
márom megyei Tanács V.B. Művelődési Osztály anyagi támogatásá
val valósítjuk meg.

A hat kérdőív közül az első foglalkozik a településsel. Azt 
kutatja, hogy milyen részekből állt a falu; vannak-e az elpusz
tult községeknek emlékei; milyen volt a régi telkek formája; 
a határban hol voltak tanyák, vendégfogadók; a templom körül 
volt-e temető; hol helyezkedik el a ház a telken; a többi épít
mény stb.

A kérdések során a megye települései közül 19-ben -- ennyi
ben végezzük jelenleg a gyűjtést -- választ kapunk a falu te
lepülésére /utcás falu, középkori vár körül települt falu/, a 
telkek rendjére /szalagtelkes, soros udvar/, a lakóház és a 
gazdasági épületek falazatára, tetőfedésére, a lakóház beosz
tására /tűzhely/, egyszóval mindenre, ami a mai körülmények 
között az adatközlők és a községben lévő iratok segítségével 
megfoghatók.

A település régi házairól, a gazdasági épületekről, préshá
zakról, viseletről, eszközökről, lakás berendezéséről fényké
peket, a régi képekről reprodukciókat készítünk. A . legrégibb 
házakat felmérjük, berajzoljuk a telekre.
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A gyűjtött anyagnál természetesen felhasználjuk Tóth János
nak a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál található, 
Szőke Bélának a győri Xantus János Múzeumban őrzött, Komárom 
megyére vonatkozó néprajzi hagyatékát, valamint Filep Antalnak 
megyénk bakonyi községeiben gyűjtött néprajzi anyagát. A más
fél évet a néprajzi gyűjtés szervezésére, a kérdőívek egyes 
témakörének alapos összegyűjtéséhez megfelelő adatközlők meg
keresésére, a településről megjelent tanulmányok feldolgozá
sára fordítottuk. Bajnán, Gyermelyen, Héregen, Mocsár, és Nagy- 
igmándon az első négy kérdőív gyűjtése befejeződött. A többi 
községben a tél és a tavasz folyamán remélhető ez az eredmény.

Bár a kérdőíves néprajzi gyűjtés befejezésének időpontja 
1988 december vége, mégis néhány részeredményről már beszá
molhatunk .

A megye települései közül a településnéprajz szempontjából 
fontos, gyűjtésre kijelölt községek közül Császáron, Étén, Ko- 
cson, Mocsán, Nagyigmándon, Naszályon, Szőnyben elkészültek a 
fényképek a legrégibb házakról, épületekről, a települések for
májának a leírásával. A meglévő adatokból megállapítható, hogy 
Komárom megye magyar községeire jellemző az utcás, szalagtel
kes települési forma. A házak vályogból, szelemenes ágasfás és 
nádtetős tetőszerkezettel épültek. Bakonyszombathelyen és Kerék- 
telekin a házak dísze a különböző árkádos tornác. A művészi ha
tást emeli a ház utcára néző homlokzatát díszítő barokk vtakolat- 
ornametika megjelenése. Kocson a gyűjtés során beigazolódott 
az alföldi tanyás település dunántúli változatának megléte. A 
község határában 22 tanya volt, ahol az év nagyobbik részében 
kint laktak. A legtöbbről télre sem költöztek be a faluba.

A német nemzetiségű községekben jól nyomon követhető a 
telket erődszerűen lezáró pajtasor. Vértestolnán német fage- 
rendavázas építkezést találtunk. Hazánkban eddig csak a Dél- 
Ounántúlon találtak ilyen házakat.

A temető több községnél még ma is /Agostyán, Kocs, Pilisma
rót/ a templom körül vagy mellette helyezkedik el.

A 28 település kérdőívvel összegyűjtött adatait 1988 ő- 
szétől 1989 végéig témánként összegezzük. A feldolgozás során 
néprajzkutatók bevonásával elkészítjük Komárom megye néprajzá
nak témánként megírt kéziratát 1991-ig. A sikeres gyűjtés be
fejeztével, az 1990-es évek elején a már meglévő és a majdan 
összegyűjtött néprajzi tárgyakból, fényképekből, rajzokból re
méljük megvalósul a megyei magyar néprajzi múzeum.
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Bősze Sándor levéltáros 
7401, Kaposvár, Pf.: 91.
Cs. Dax Margit múzeumigazgatóhelyettes 
8201, Veszprém, Pf.: 32.
Dr. Csorba Csaba levéltárigazgató 
3501, Miskolc, Pf.: 101.
Csukovits Enikő levéltáros 
1250, Budapest, Pf.: 3.
Dénes József osztályvezető 
9701, Szombathely, Pf.: 14.
Dóka Klára kandidátus, levéltári osztályvezetőhelyettes 
1250, Budapest, Pf.: 16.
Dominkovits Péter könyvtáros 
9002, Győr, Pf.: 93.
Dr. Draskóczy István egy. adjunktus 
1364. Budapest, Pf.: 107.
Engel Pál kandidátus, tud. főmunkatárs 
1117, Budapest, Bercsényi u. 19/b.
Éri István igazgatóhelyettes 
1476. Budapest, Pf.: 54.
Fábián Éva vegyészmérnök, tud. munkatárs 
8101, Várpalota, Pf.: 39.
Dr. Faragó Tamás történész, főosztályvezető 
1371, Budapest, Pf.: 487.
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Feiszt György levéltárigazgatóhelyettes 
9701, Szombathely, Pf.: 78.
Feld István régész 
1250, Budapest, Pf.: 6.
Or. Fenyvesi László történész-muzeológus 
1250, Budapest, Pf.: 4.
Dr. Filep Antal néprajzos, múzeumigazgatóhelyettes 
1118, Budapest, Brassó út 169-179 A/l II/8.
Frimmel Gyuláné régész-muzeológus 
8900, Zalaegerszeg, Báthori u. 15.
Für Lajos, a történelemtudomány doktora, tud. fómunkatárs 
1367, Budapest, Pf.: 129.
Gádor Judit régész-muzeológus 
1250, Budapest, Pf.: 4.
Gajáry István levéltáros 
1025, Budapest, Barlang u. 2.
Galamb György levéltáros 
1025, Budapest, Barlang u. 2.
Dr. Gecsényi Lajos bécsi magyar levéltári delegátus 
9002, Győr, Pf.: 36.
Or. Gömöri János régész-muzeológus 
9401, Sopron, Pf.: 68 .
Dr. Guzsik Tamás egy. adjunktus 
1075, Budapest, Tanács krt. 9/c.
Dr. Halász Imre főisk. adjunktus
8900, Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11. 1/9.
Hegedűs Lajos levéltáros 
8201, Veszprém, Pf. : 152.
Dr. Herényi István ny. ügyvéd
1075, Budapest, Wesselényi u. 40. III/5.
Horváth Emőke levéltáros 
8201, Veszprém, Pf.: 152.
Horváth Margit levéltáros 
8201, Veszprém, Pf.: 152.
Hudi József levéltáros 
8201, Veszprém, Pf.: 152.
Dr. Idei Miklós főisk. docens 
8002, Győr, Pf.: 204.
Ilon Gábor múzeumigazgató 
8501, Pápa, Pf.: 208.
Ivanics Krisztina könyvtáros 
1118, Budapest, Tűzkő u. 9.
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Dr. Jakő Zsigmond ny. egyetemi tanár 
Kolozsvár
Kanyar József, a történelemtudomány doktora, 
ny. levéltári igazgató 
7401, Kaposvár, Pf. : 91.
Kapiller Imre levéltáros 
8901, Zalaegerszeg, Pf.: 110.
Kaoosi Zoltán tud. ösztöndíjas 
7636, Pécs, Ilku Pál u. 53. VI/18.
Dr. Kiss Gábor osztályvezető 
9701, Szombathely, Pf.: 14.
Kiss Tamás városi főépítész 
8201, Veszprém, Pf.: 42.
Kiss Z. Géza kandidátus, ny. egy. docens 
7625, Pécs, Kalinyin út 34. 11/4.
Koncz Pál múzeumi tárgyrestaurátor
8200, Veszprém, Haszkovo u. 14/A, III/21.
Kondiscsné dr. Kovács Éva középisk. tanár 
9901, Körmend, Pf.: 18.
Koszta László tud. ösztöndíjas 
6722, Szeged, Egyetem u. 2.
Kóta Péter tud. ösztöndíjas
1132, Budapest, Kádár u. 10. fszt. 1.
Gr. Kovács István vegyészmérnök, múzeumigazgató 
8101, Várpalota, Pf.: 39.
Köblös József tud. munkatárs 
1250, Budapest, Pf.: 9.
Dr. Körmendi Géza ny. gimnáziumigazgató 
2890, Tata, Csokonai u. 4.
Dr. Körmendy József prépost, levéltárigazgató 
8277, Felsőörs, Dózsa Gy. tér 3/VI.
Kövy Zsolt ref. lelkész, gyűjteményi igazgató 
8501, Pápa, Pf.: 48.
Krajczárné ííierna Cubica főisk. tanársegéd 
9701, Szombathely, Pf.: 170.
Kubinyi András a történelemtudomány doktora, egy. docens 
1364, Budapest, Pf.: 107.
Madarász Lajos levéltárigazgató
8201, Veszprém, Pf.: 152.
Magyar Eszter kandidátus, tud. főmunkatárs 
1142, Budapest, Rákospatak park 9.
Dr. Magyar Kálmán régész, tud. főmunkatárs 
7401, Kaposvár, Pf.: 70.
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Magyar Károly régész-muzeológus 
1250, Budapest, pf.: 4.
Dr. Majdán János egy. adjunktus 
7644, Pécs
+ Dr. Major Jenő tud. főmunkatárs 
1119, Budapest, Fehérvári út 48. IV/1.
Márfi Attila levéltáros  ̂ ;
7623, Pécs, Jókai u. 46.
Márk Henrik vegyész-könyvtáros 
8101, Várpalota, Pf.: 39.
Mesterházy Károly kandidátus, régész-muzeológus 
1370, Budapest, Pf.: 364.
Nagy Imre Gábor levéltáros 
7623, Pécs, Rét u. 9.
Nagy János ny. erdőmérnök, térképész 
7283, Bonnyapustza, Fő u. 6.
Dr. Németh Gábor történész-muzeológus 
2030, Érd, Bakonyi út 25.
Ny. Nagy István közgazdász
8200, Veszprém, Damjanich u. 4/C, II/4.
Oborni Teréz levéltáros
2040, Budaörs, Szivárvány u. 5. V/42.
Ődor Imre levéltárigazgató 
7601, Pécs, Pf.: 392.
Orbán Imre muzeológus 
6701, Szeged, Pf.: 474.
Dr. Püspöki Nagy Péter történész, tud. kutató 
Pozsony,
Rainer Pál régész-muzeológus
8201, Veszprém, Pf.: 32.
Dr. Rajczi Péter ny. középisk. tanár, tud. kutató 
7626, Pécs, Csillag u. 3.
Reőthy Ferenc ny. tanár
8636, Balatonszemes, Toldi u. 6.
Sándorfi György mérnök
1054, Budapest, Báthori u. 22. I/1.
Dr. Sáry István levéltárigazgató 
9002, Győr, Pf.: 36.
Schildmayer Ferenc építészmérnök 
8220, Balatonalmádi, Kurcz R. u. 1.
Dr. Schwarcz Katalin mb. könyvtárvezető 
1250, Budapest, Pf.: 4.
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Simon Károly ny. MÁV fQfelügyelő-ál-lomásfönök
8200, Veszprém, Cserhát 4/D fszt.2.
Dr. Solymosi László történész, tud. munkatárs 
1250, Budapest, Pf.: 9.
Somfai András közlekedéstervező mérnök 
9024, Győr, Vörös Hadsereg u. 9. V/2.
Somfai Balázs levéltárigazgatóhelyettes
8201, Veszprém, Pf.: 152.
Spekner Enikő levéltáros 
1250, Budapest, Pf.: 3.
Srágli Lajos történész 
8901, Zalaegerszeg, Pf.: 68.
Szántó Imre kandidátus, ny. egyetemi tanár 
8380, Hévíz, Kossuth L. u. 40.
Szántóné dr. Balázs Edit főisk. adjunktus 
9701, Szombathely, Pf.: 170.
Szaszkóné dr. Sin Aranka könyvtáros 
1525, Budapest, Pf.: 10.
Szende Katalin egy. hallgató
1098, Bp. Epreserdő u. 12. III. 4/19.
Szirányi Péter középisk. tanár
9200, Mosonmagyaróvár, Gyenes Gy. u. 20.
Szovák Kornél tud. munkatárs
1195, Budapest, Kossuth L. u. 14. V/17
7. Mérey Klára, a történelemtudomány doktora, tud. főmunkatárs 
7624, Pécs, Fogaras u. 6.
Tegzes Ferenc levéltáros 
7601, Pécs, Pf.: 392.
Tilcsik György levéltárigazgatő 
9701 , Szombathely, Pf.-: 78.
Dr. Timaffy László ny. tanár, tud. kutató 
9027, Győr, Stadion u. 12.
Tordai György középisk. tanár 
1221, Budapest, Regényes u. 6.
Tóth Kálmán muzeológus 
9701, Szombathely, Pf.: 14.
Tóth Péter levéltáros 
3501, Miskolc, Pf.: 101,
Dr. Tóth Vilmos ny. vezető ügyész, tanár 
8200, Veszprém, Halle u. 7/G.
Dr. Turbuly Éva levéltárigazgatóhelyettes 
8901, Zalaegerszeg, Pf.. 110,
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V. Fodor Zsuzsa muzeológus 
8201, Veszprém, Pf.: 32.
Dr. Vándor László múzeumigazgatóhelyettes 
8901, Zalaegerszeg, Pf.: 176.
Vargha Dezső levéltáros 
7601, Pécs, Pf.: 392.
Veress D. Csaba történész, muzeológus 
8201, Veszprém, Pf.: 32.
Dr. Zákonyi Ferenc ny. hivatalvezető, szakíró 
8230, Balatonfüred, Vasút u. 1.
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