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ELŐSZÓ

A kötetben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésze udományi Karán 2013.
február 7-én rendeze konferencián elhangzo előadások alapjául szolgáló szövegek
olvashatók. A konferenciát az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola
Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem, illetve Kora Újkori Magyar Történelem
Programjának hallgatói szervezték. A rendező doktori iskola részéről Hőnich Henrik,
Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt, Mitropulos Anna Diána, Péter Krisztina, Szabó-Turákné
Póka Ágnes tarto előadást és írt tanulmányt a kötetbe. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemet Kalotai Noémi és Kovács Katalin Anita, a Miskolci Egyetemet Martis
Zsombor és Papp Ingrid, a Szegedi Tudományegyetemet Ri ling László, az Eszterházy
Károly Főiskolát Borbély Zoltán képviseli. A húszperces előadásokat érdemi, eredményes vita köve e. Azok, akik végighallga ák, a kötetet olvasva meggyőződhetnek arról,
hogy az előadók − előadásuk írásos változatának véglegesítése során − hasznosíto ák
a vitában elhangzo észrevételeket.
A szervezők és szerzők közül kerültek ki a kötet szerkesztői, Kádár Zsófia, Kökényesi
Zsolt, Mitropulos Anna Diána, akik a tanulmányokat tematikus blokkokba rendezték
és a sorozat szerkesztőjével együ elvégezték a szövegek egységesítésének embert
próbáló munkáját. Örömmel ajánlom az olvasók figyelmébe az új anyagot feltáró és/
vagy a meglévő ismereteket újraértelmező, elismerésre méltó filológiai felkészültségről
tanúskodó tanulmányokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a kora újkor kutatásoknak
van jövője.
Budapest, 2014. január
Poór János

A KORAÚJKORÁSZ
DOKTORANDUSZ KONFERENCIA

2013. február 7-én az ELTE Történeti Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárában tarto uk
meg az I. KoraújkorÁSZ doktorandusz konferenciát, amelynek résztvevői és szervezői
is doktorandusz hallgatók voltak. A szervezőknek az volt a céljuk, hogy egy olyan,
évente megrendezésre kerülő konferencia-sorozatot indítsanak útjára, amely lehetőséget biztosít a kora újkorral, tehát a 16–18. századdal foglalkozó doktori hallgatóknak,
hogy kutatási eredményeiket bemutassák.
A KoraújkorÁSZ-rendezvények kifejeze en azokra a hallgatókra számítanak, akik
a hároméves doktori iskolai képzést teljesítik. Egyrészt szeretnénk fórumot teremteni arra, hogy a kora újkorral foglalkozó, de más-más diszciplína (irodalomtörténet,
néprajz, régészet stb.) felől közelítő fiatal kutatók megismerhessék egymás kutatásait, bemutathassák eredményeiket, és a konferencián visszajelzéseket, ötleteket
kaphassanak további munkájukhoz. Másrészt reményeink szerint sokrétű tapasztalatszerzésre is alkalmasak lesznek a rendezvények, aminek csak egyik oldala, hogy a
doktoranduszok „gyakorolhatják” az előadás műfaját. Mivel a szervezési feladatokat
– mind a konferenciával, mind az előadásokból készült tanulmányköte el kapcsolatban – kivétel nélkül doktoranduszok végzik, belekóstolhatnak a konferenciaszervezésbe és a kötetszerkesztésbe is. Ehhez kapcsolódóan célunk az is, hogy az előadó és
szervező hallgatók teljesítményükért kreditet is kaphassanak, ezzel segítve a doktori
képzés tudományos kreditjeinek összegyűjtését.
Amint azt remélhetően ez a kötet is bizonyítja, az I. KoraújkorÁSZ doktorandusz
konferencia sikeresen zárult. Örömünkre szolgált, hogy az ELTE-n túl az ország számos
doktori iskolájából érkeztek előadók, és hogy nekik köszönhetően a konferencia (és
a kötet) tematikája is igen változatos lehete . Reméljük, hogy ezt a változatosságot a
további konferenciák és kötetek esetében is meg tudjuk tartani, és hogy távlati tervként
sikerül megvalósítani, hogy a határon túli felsőoktatási intézmények doktoranduszait is
meg tudjuk hívni a következő években rendezendő – akár többnapos – konferenciákra.
Budapest, 2014. február
Vajnági Márta
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GAZDASÁG ÉS IGAZGATÁS
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GEORG WERNER (1490?–1556) KAPCSOLATRENDSZERE ÉS
ENNEK SZEREPE PÁLYÁJÁNAK ALAKULÁSÁBAN

Bevezetés – módszertani problémák
A kapcsolati hálókat először a szociometria elemezte az 1930-as években, majd – szempontrendszerének és eszköztárának bővítésével – a biológia, fizika, utána az antropológia, az utóbbi években pedig a történe udomány is átve e módszereit.1 Népszerű
kutatási téma napjainkban a humanista hálózatok feltárása. A kapcsolati hálók vizsgálata által jobban megismerhetjük a történelem szereplőinek személyes motivációit,
a gondolkodásukat alakító tényezőket és szellemi környezetüket, valamint egy ado
közösségben betöltö szerepüket és pályájuk alakulásának mozgatórugóit.
A kapcsolatok elemzéséhez mindenekelő azok kategorizálására van szükség.
Természetesen a kategóriák nem lehetnek egzaktak, már csak azért sem, mert egy
személlyel való kapcsolatot (szinte) mindig több kategóriába is besorolhatunk,2 így
az én kategóriarendszerem és besorolásaim is szubjektívek. További problémát jelent,
hogy a kapcsolatok típusait alapvetően a 20. századi társadalomra dolgozták ki, így
azok csak jelentős változtatással ültethetők át a 16. századi viszonyokra.3 A kutatást
még jobban megnehezíti, hogy sokszor nem vagyunk tisztában a kapcsolat pontos jelle-
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1993, 30.

Gondoljunk csak az egyháziak, hivatalnokok, humanisták közti átfedésre, vagy arra, hogy sokan
leveleztek is azzal, akinek egyébként verset is írtak vagy kötetet ajánlo ak, esetleg ugyanoda
jártak egyetemre. I csak egy konkrét példát hozok: Werner és Valentin Eck feltehetően a krakkói
egyetemen ismerkedtek meg, ahol az i ú Werner Eck verstani kurzusát hallga a (tanár-tanítvány
viszony), majd kapcsolatukból barátság szövődö , melynek eredményeképpen Werner kísérőverset
írhato Eck verstani tankönyvébe (munkatárs), továbbá szintén e barátság folyományaként
elképzelhető, hogy ő (is) Thurzó Elek figyelmébe ajánlo a Wernert (patrónus-pártfogolt).
Werner esetében például a szociológia általános kategóriái közül nem használható a társadalmi
munka, és gyakorlatilag átfedik egymást az iskolai közösségek, a kiterjedt intézményes kapcsolatokból megmaradó kapcsolatok (ez utóbbiba tartozik a sorkatonaság is), valamint a barátok,
a szakmai érdeklődés és a „közös eszmei mag köré gyűlt társak”. Források hiányában nem
nyilatkozhatunk a szerelmi életéről, mint ahogy a család és a rokonság is alulreprezentált, hiszen
csak szűk családjával és egyik vejével, Gyalui Torda Zsigmonddal való kapcsolatáról informálódhatunk a ránk maradt iratanyagból, holo legalább ilyen fontos lenne ismernünk családi há erét
is. M
1996, 99–106., különösen 102.
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gével, például nem tudjuk, hol ismerkede meg a szóban forgó két személy, vagy levelezésük hiányos fennmaradása mia az érintkezés gyakorisága is erősen kérdéses lehet.
Werner szerteágazó kapcsolati rendszerét természetesen nem lehet egyetlen tanulmányban a teljességre törekedve kifejteni, így most csupán egy válogatást adok azon
kapcsolatairól, amelyek karrierje szempontjából fontosnak bizonyultak. Werner
kapcsolati hálójának feltárásánál nemcsak azt érdemes figyelembe venni, hogy kikkel
leveleze , mert sokakkal csupán vagy elsősorban szóban érintkeze , így a velük való
kapcsolatról csak említést te írásaiban. Másrészt arra is gondolni kell, hogy a korabeli források közül sok megsemmisült. A levelezés melle beemeltem a vizsgálatba az
általa írt jelentéseket, az uralkodói rendeleteket, a személyéhez kapcsolódó versesköteteket, versek ajánlásait is. A kapcsolatok felsorolásán túl igyekeztem azokról jellemzést is adni, valamint megmagyarázni jelentőségüket Werner élete és pályája szempontjából. Természetesen nem mindig lehet eldönteni, hogy személyesen vagy legalább
levelezés révén ismerte-e azokat, akikről említést tesz.

Werner pályaképe
Werner kapcsolatait elsősorban időrend szerint tagoltam. Hogy könnyebben át lehessen
tekinteni, kinek milyen szerepe volt az életében és/vagy karrierjében, kapcsolatait
pályája főbb szakaszai szerint mutatom be.
A sziléziai származású Werner alapvetően két területen alkoto maradandót: humanistaként és kamarai tisztviselőként. Karrierje csúcspontján egész Felső-Magyarország,
illetve egy rövid ideig (1551–1556) Erdély gazdasági életének irányítója volt. Pályáját
három szakaszra lehet bontani.
Az első szakasz az 1510–1520-as évekre tehető; az évtized első felében végezte egyetemi tanulmányait, amelyek hozzásegíte ék a respublica li erariába való bekerüléséhez,
illetve későbbi kamarai alkalmazásához.4 Az 1520-as években alapvetően városi tisztségeket vállalt: 1521 és 1523 közö brassói iskolamester volt, egyidejűleg jegyzői, ügyvédi
és diplomáciai feladatokat is elláto .5 1524-től kancelláriai titkár.6 1525-től 1526-ig vagy
1527-ig iskolamester, ezt követően városi tanácsos és jegyző volt.7
Pályája második szakasza az 1530-as évek elejétől az 1540-es évek végéig tarto .
1534-től a Magyar Kamara pénztárosa,8 1536-ban már tanácsosa volt,9 majd a frissen

Egyetemi tanulmányaira l. C
Kamarai alkalmazására l. R
O
2002, 44.
C
S
L
L
E
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1990, 41., L
1933, 41., C
2008, 275., R

2008, 275., S
2006, 42., 45., K
1933, 37–39., S
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1990, 8., O
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1946, 147., S
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202., 44.

2002, 44.

1990, 8., R
1916, 47., S
1990, 8., O

1933, 33.
1990, 8.,
2002, 44.

Georg Werner (

?–

) kapcsolatrendszere

meghódíto Sáros várának kapitánya10 és a felső-magyarországi királyi jövedelmek
kezelője le .11 Ekkor fő feladata a királyi jövedelmek kezelése volt, de ha csekélyebb
mértékben is, továbbra is foglalkozo a városok ügyeivel.
Pályája harmadik szakaszában, amely az 1550-es évekre tehető, a felső-magyarországi jövedelmek kezelése melle a néhány esztendőre I. Ferdinánd fennhatósága alá
került Erdély pénzügyi igazgatásának megszervezésében is tevékeny szerepet játszo .

Werner kapcsolatrendszere városi tisztviselői minőségében
Werner számára pályája első szakaszában a humanistákkal és a városi tisztviselőkkel
való kapcsolatok voltak meghatározóak. Werner korai tanulmányait a felső-sziléziai
Neissében végezte,12 valószínűleg ekkor ismerkede meg az éppen i székelő Thurzó
János boroszlói püspökkel,13 aki patrónusa le , és akinek 1520-ban bekövetkeze halálára elégiát írt.14 Feltehetően Thurzó János révén ismerkede meg annak testvérével,
Elekkel, aki ekkor Szatmári György királyi kancellár és esztergomi érsek bizalmasaként közreműködhete Werner királyi titkárrá való kinevezésében (1524).15 Werner
Thurzó Eleknek két hendecasyllabusát is ajánlo a barátja, Valentin Eck humanista Der
versificandi arte c. művének új kiadásához.16
Werner és Eck valószínűleg a krakkói egyetemen ismerkede meg egymással, ahol
Werner 1514 és 1519 közö folyta a egyetemi tanulmányait, amelyeket a wi enbergi
egyetemen kezde meg,17 majd Krakkóban fejeze be a baccalaureatus fokozat megszerzésével.18 Werner Ecknél verstani órákat hallgato , amelyek eredményeképpen mestere
verstani tankönyvében kísérővers szerzőjeként is szerepelt.19 Ke ejük barátsága alapján
feltételezhető, hogy Wernert Thurzó János melle Eck is Thurzó Elek figyelmébe ajánlo a. Eck 1517-től Thurzó Elek támogatásával kapo tanári állást Bártfán,20 így nem

Balegová szerint 1538–1557 közö fordult elő várkapitányként. B
2001, 168., Tuhrinszky
azt írja, hogy Ferdinánd 1537. szeptember 25-én foglalta el a várat Szapolyaitól, majd az 1538-as
váradi béke de iure is az ő kezére ju a a; ezután le Werner sárosi kapitány. T
1899, 47.,
C
2006, 45., S
1990, 9.
L

2008, 270., 273.

R

1933, 33., K

K

2000, 267–279., 267.

R
S

2000, 267.

1933, 33.
1990, 8.

C

2006, 43.

K

2000, 268.

R

1933, 33., C

L

2008, 275.

L

2008, 270., R

2006, 42–43., L
1933, 33.

2008, 273., 275. L. még B

1894, G

2011.

S

-T

P

Á

kizárt, hogy Thurzó Werner brassói iskolamesteri állásának megszerzésében is
közreműködö (1521–1523).21
Werner 1523-ban Krakkóban megjelent elégiagyűjteményét Szalkay Lászlónak
ajánlo a,22 aki ekkor királyi titkár, váci püspök, kincstartó, egri püspök, kancellár,
majd esztergomi érsek és főkancellár volt; utóbbi tisztségeit a mohácsi csatában
bekövetkeze haláláig viselte. Valószínűleg neki köszönhe e 1524-es kancelláriai
titkárrá való kinevezését, amiről a humanista Caspar Ursinus Velius leveléből értesülünk, aki királyi titkárként üdvözli Wernert.23 Werner a politikai híreken kívül az
irodalmi újdonságokról is rendszeresen beszámolt patrónusának.24
Werner 1528-ban Szalkay utóda, Szalaházy Tamás szolgálatába állt, aki ekkor
veszprémi és egri püspök, királyi kancellár, valamint éppen ebben az évben ideiglenesen megbízo királyi helytartó volt. Valószínűleg Werner tanítói tevékenysége
révén ismerkedtek meg, ugyanis Werner Eperjesen taníto a Szalaházy unokaöcscsét, Kechety Mártont.25 Werner városi kapcsolatai továbbra is jók lehe ek, ugyanis
felkérték a kassai iskola igazgatójának, de erre Szalaházy mondo nemet arra hivatkozva, hogy Werner már az ő, illetve a király szolgálatában áll.26
Werner városi kapcsolatai szintén meghatározóak voltak pályája alakulásában.
Az 1520-as években Brassóban jegyző, majd 1524-től Eperjesen szintén jegyző, 1532ben vagy 1533-ban már első esküdt volt, 1533-tól pedig bíró le .27
Mivel befolyásos és széleskörű ismeretségekkel rendelkező személynek ismerték,
a bártfaiak felkérték, hogy szerezzen számukra megfelelő hitszónokot.28 Werner két
személyt is felkért (Stephanus magistert Spetingerből, illetve egy ismeretlen nevű, a
lengyelországi Poznańból származó „baccalaurius biblius”-t), de mindke en azt válaszolták, hogy már máshová kötelezték el magukat.29 Werner tehát ígéretet te , hogy
folytatja a keresést és jelenti, hogy mire juto .30 Az ügy végül az uralkodó figyelmét
is magára vonta; Werner tájékozta a az uralkodót a részletekről. (Erről bővebben
esik szó az uralkodóval való kapcsolatánál.)
Wernert minden bizonnyal tisztségei te ék alkalmassá, hogy követként több
ízben is képviselje a városok érdekeit, ez pedig lehetővé te e az uralkodóval való
személyes kapcsolat kiépítését.31 1529-ben a felső-magyarországi városok követAz is lehet, hogy a felső-magyarországi Wernerekkel való rokonsága révén nyerte el az állást, de
ezt bizonytalanná teszi, hogy a Werner név csak a 15. században mutatható ki ezen a vidéken,
viszont tény, hogy a nőági rokonság e ől még fennállhato . C
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ségének tagjaként Prágába utazo , hogy panaszt tegyen I. Ferdinánd elő Hans
Ka ianer kártételeiről, amelyek a városokat is sújto ák.32 Werner 1532-ben is tagja volt
a városok királyhoz indíto követségének Andreas Mel er, Kassa követe és George
Pantscher, Lőcse megbízo ja melle .33 A küldö ség csapatokat akart kérni az uralkodótól a felső-magyarországi városok védelmére Szapolyai és a törökök támadásai ellen.
Werner nem sokkal később tagja volt a Lengyelországba, Zsigmond királyhoz induló
követségnek.34 1531-ben Boroszló (Wrocław) városának ajánlo a fel szolgálatait, de
nem ért el sikert.35 Hasonlóképpen szerencsétlenül alakult két diplomáciai kiküldetése:
1532-ben a regensburgi birodalmi gyűlésre indult, de csak Sziléziáig juto , ugyanis i
Hieronimus Łaski fogságába került.36 Werner 1533-ban már nemcsak Eperjes, hanem
az összes felső-magyarországi város megbízo ja le .37

Werner a Magyar Kamara alkalmazo jaként
Werner pályájának második szakaszába vezet át minket az uralkodóval, I. Ferdinánddal
való megismerkedése. Werner valószínűleg első városi követségei idején, 1528-ban
ismerkede meg személyesen I. Ferdinánddal.38 Talán ennek következménye lehete ,
hogy neve szóba került Sigmund von Herberstein császári diplomata és az uralkodó
levelezésében.39 Werner 1529 szeptember–októberében Kassáról keltezte Herbersteinnek
szóló leveleit, aki a magyar ügyek megbízható szakértőjeként ajánlo a őt az uralkodó
jóindulatába.40 Hasonlóképpen felhívha a az uralkodó figyelmét Wernerre Georg von
Logau humanista és 1527-től királyi titkár, akivel Werner neissei tanulmányai során,
Thurzó János patronáltjaként vagy más humanisták, Valentin Eck vagy Caspar Ursinus
Velius révén ismerkedhete meg.41
Akárhogy is történt, az 1530-as évek elején már egyértelmű, hogy Wernert a Magyar
Kamara Felső-Magyarország ügyeiben szakértőként tarto a nyilván, hiszen rendszeresen kiküldték a régióba bizonyos gazdasági-kormányzati ügyek intézésére.42
Ferdinánd minden bizonnyal kedvelte a művelt humanista Wernert, aki nyelvtudása melle városi tisztségviselésének köszönhetően jól eligazodo a közigazgatás és
a pénzügyek útvesztőiben, ráadásul kiváló szervező volt és követségei révén helyisR
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mere el is rendelkeze . Széles kapcsolati hálója révén friss politikai híreket szolgáltato az uralkodónak, és mindennek megkoronázásaként abszolút királyhű is
volt. Az uralkodói kegy kézzel fogható bizonyítéka, hogy az uralkodó két esztendőn
át évi 150 forin al támoga a Werner két fiának tanulmányait a prágai egyetemen,
leánya, Eufémia Torda Zsigmonddal való esküvőjére pedig mintegy 80 forintot
érő ezüst edényt ajándékozo .43 Ez még nem minden: Ferdinánd király nemessé
emelte polgári származású hivatalnokát, és több megyében is gazdag birtokadományban részesíte e: Werner halálakor a többszöri királyi adománynak köszönhetően Sáros, Abaúj, Bihar, Szabolcs, Belső-Szolnok, Csanád és Borsod megyében
is rendelkeze birtokokkal.44
A királyi kegy következménye, hogy többen is Wernerhez fordultak, kérve, hogy
közvetítse óhajukat az uralkodó és/vagy a Magyar Kamara felé. Így te Kassa városa
is kereskedelmi privilégiumainak megsértése ügyében.45 Werner bizalmas küldetéseket is teljesíte , így az ő feladata volt, hogy a felső-magyarországi vármegyéket
Ferdinánd hűségére térítse, illetve hogy jelentse, mely megyék állnak már a király
oldalán vagy közelednének felé.46 Bizalmas leveleket is továbbíto , például 1536-ban
a Ferdinánd és János közti tárgyalások során.47
Ugyanakkor a bártfaiak is megbíztak benne, és a királyhoz fűződő közismert jó
viszonyára és talán protestáns hajlandóságára48 való tekinte el közvetítését kérték.
Bártfa városi vezetése érezte, hogy az uralkodó neheztel a városra, amiért parancsa
ellenére sem álltak el Esaias Lang prédikátorként való alkalmazásától, noha annak
felesége és gyermekei voltak.49 Mivel Lang családos emberként érkeze Bártfára,
az illetékes egyházi személyek, köztük az egri püspöki helynök levelében kérte a
bártfai plébánost, Binder Mátyást, hogy a tévelygőt tiltsa el az egyházi hivataltól.50
A tanács nem lá a okát a hitszónok elmozdításának, mert véleményük szerint a
tiszta evangéliumot hirdeti, ráadásul elég nehezen sikerült megfelelő embert találni
erre a pozícióra.51 Leonhard Freiherr von Vels után az uralkodó maga is nyomatékosan felszólíto a a várost, hogy bocsássa el prédikátorát.52 Ferdinánd 1535. március
20-án, csaknem egy évvel az első parancsa után, bár nyugtázza, hogy Esaias eltávozo Bártfáról, mégis kifejezte neheztelését, mert arról értesült, hogy hozzá hasonló
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eretnekek érkeztek a városba.53 A bártfai tanács kikérte az uralkodóval közismerten
jó viszonyban lévő Werner tanácsát,54 aki a város kérésére puhatolózo a királynál és
jelente e, hogy komolyan neheztel, amiért az ismételt felszólítás ellenére sem álltak el
Lang alkalmazásától, és azt javasolja, engedelmeskedjenek az uralkodó kívánságának.55
Ferdinánd rokonszenvének részben az le a következménye, hogy Werner politikai
mozgástere tágabb volt, mint egy átlagos kamarai tanácsosé. Ebben szerepet játszo a
területen fennálló hadi helyzet, a Pozsonytól, illetve Bécstől való távolság, valamint a
felső-magyarországi régióban a kormányzati intézményrendszer kialakulatlansága is.56
Werner szinte állandóan az országot járta, amikor éppen nem, akkor Eperjesen
vagy Sáros várában tartózkodo , így nem meglepő, hogy sok más humanistától eltérően nem töltö sok időt a császári udvarban. Udvari kapcsolatai is szűkebbek voltak.
Herbersteinnel való barátságán kívül57 Justus de Argento császári diplomatával való
kapcsolata emelhető ki,58 és ide sorolhatjuk Miksa főherceggel való munkakapcsolatát
is; erről több parancslevél is tanúskodik.59
Werner munkájából adódóan kapcsolatban állt a Magyar Kamara elnökeivel és tisztviselőivel. Az elnököknek rendszeresen elküldte jelentéseit, illetve utasításokat fogado
tőlük. Közülük Werner kamarai alkalmazása ala az első, a korábban hadbiztosságot
és budai udvarbíróságot viselt Pemflinger István, aki 1531 és 1537 közö volt a Magyar
Kamara elnöke.60 Utóda Peregi Albert pécsi és fehérvári prépost és kamarai titkár, aki
1537-től 1546-ban bekövetkeze haláláig birtokolta ezt a tisztséget.61 Őt Péterváradi
Balázs köve e, aki 1547-ben a kamarai ranglétra végigjárása után le prefektus, amely
tisztséget 1549-ig viselte.62 Werner aktív időszakának utolsó elnöke Thurzó Ferenc,
korábban nyitrai püspök, aki 1549 és 1556 közö volt a Magyar Kamara elnöke, ezután
pedig királyi tanácsosi rangra, udvari kamaraelnökségre és királyi főudvarmesterségre
emelkede . Velük elsősorban a gazdaságirányítás kérdéseiről leveleze , többnyire
jelentéseket küldö , így ezen iratok tartalma nem tárgya jelen munkának.
A fentebbiek közül érdemes kiemelni Peregi Albertet, akivel Werner nemcsak
munkakapcsolatban állt, hanem az is összekötö e őket, hogy mindke en humanisták
voltak, egyú al csomópontjai annak a humanista hálózatnak, amely 1544-ben részt
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ve a Pannoniae luctus című humanista antológia létrehozásában (amelyhez Werner
írta az ajánló verset).63 A kötetet Hieronymus Vietor bécsi és krakkói nyomdász adta
ki.64 Vietor, Peregi és Werner együ működését bizonyítják azok a levelek is, amelyeket
Dévai Bíró Mátyás Ortographia Ungarica c. művének Sylvester Jánoshoz való továbbítása
ügyében válto ak.65 A két eset annak is bizonyítéka, hogy Werner humanista kapcsolatai kamarai alkalmazása idején sem szűntek meg, noha kétségkívül há érbe szorult
ilyen jellegű tevékenysége.
Bár karrierjében közvetlenül nem játszo szerepet, meg kell említeni, hogy Werner
Erasmus kelet-európai köréhez tartozo , amelynek tagja volt Jacobus Piso és Johannes
Antonius Cassoviensis is.66
Werner a kamara alsóbb tisztviselőivel, így a harmincadosokkal, bányatisztviselőkkel, dikátorokkal és az ide lazábban kapcsolódó várnagyokkal is gyakran állt
személyes kapcsolatban. E téren a legnehezebb egyértelmű eredményekre jutni, mert
gyakran vagyunk kénytelenek levelek helye egy-egy elszórt utalásra támaszkodni,
amelyekből nem feltétlenül derül ki teljes bizonyossággal, hogy Werner személyesen
ismerte-e az illetőt, vagy valaki más útján érintkeze vele. Néhány, az iratokban említe nevet egyelőre nem sikerült azonosítanom, valószínűleg ők is alacsonyabb tisztségeket viseltek.
Mekcsey István huszti várnagy és máramarosi sókamarai prefektus, Bornemissza
Gergely harmincad-felügyelő, Zalay Benedek huszti várnagy, Torockói Nagy István Bihar
megyei dikátor, Pysini Bálint murányi provizor,67 Eszéky (Ezeky) Ádám máramarosi
kamaraispán,68 Hunyadi Lukács,69 Orbán Mátyás,70 Zaberdinus Mátyás,71 Szerémi
Sebestyén,72 Gallus Sonnenbrot73 és sok más tisztviselő közül Makói vagy másképpen
Makay Tamás szepesi éneklőkanonokot és máramarosi sókamaragrófot emelném ki,
aki 1551 szeptemberében tájékozta a Wernert az erdélyi politikai helyzetről. Tuda a
vele, hogy II. Rares Ilias vajda Törökországba ment, utóda VI. Rares Isván le , aki nem
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akarja magát alávetni a török szultánnak, ezért jó volna, ha Ferdinánd katonai segítséget
küldene neki.74 Ez a levél jó példa arra, hogy Werner széles kapcsolati hálója révén igen
járatos lehete az aktuálpolitikai kérdésekben; információit rendszeresen továbbíto a
Ferdinándnak és/vagy a Magyar Kamarának. Makay ugyanebben a levélben természetesen a pénzügyekről is tájékozta a Wernert: panaszkodo , hogy most csak kevés pénzt
sikerült beszedni, majd felsorolta, hogy mennyi kiadása volt. A többi, fentebb említe
személlyel elsősorban gazdasági kérdésekről leveleze , hiszen mindannyian a gazdaságkormányzati hierarchiában tevékenykedtek.
Werner további feladatai közé tartozo a királyi katonaság ellátásának megszervezése is. E minőségben együ kelle működnie a katonai hierarchia legmagasabb pozíciókban lévő tagjával, így Hans von Ka ianerrel,75 a magyarországi osztrák seregek
főparancsnokával; i abb Niklas Graf zu Salm királyi főhadparancsokkal,76 valamint Leonard Freiherr von Velsszel.77 Az együ működés általában abban merült ki,
hogy Wernernek össze kelle szednie a katonák fizetésére és a várak ellátására szánt
összeget, majd elju atnia a célállomásra.
Amint a korábbiak alapján is látható, Werner már csak hivatalából fakadóan is
jó viszonyt ápolt a magyar arisztokrácia számos tagjával (ellenben másokkal, főleg
a Szapolyai János pártján állókkal viszont gyakran került összetűzésbe).78 Közülük
Nádasdy Tamást emelném ki, mert ő egyik korábbi kategóriába sem sorolható, ugyanakkor jellemzi Werner kapcsolati hálójának kiterjedtségét. A Nádasdy-levéltárban fennmaradt Werner 12 Nádasdyhoz írt levele,79 amelyek zöme Nádasdy nádorrá választása után kelt. Werner gyakran tájékozta a Nádasdyt a politikai helyzetről, így arról,
hogy 1548-ban Ferdinánd először beszélt a magyar ügyekről a birodalmi tanácsban.80 1554-ben Petrovics Péter Szapolyai János pártján álló főúr politikai manővereiről,81 majd Izabella és fia visszatérésével kapcsolatos hírekről és pletykákról tájékozta a Nádasdyt.82 Olykor a gazdasági életről is informálta, így a tokaji só szállításának
leggazdaságosabb módjáról.83 Kapcsolatuk másik meghatározó momentuma volt,
hogy Werner olykor a nádor kegyébe ajánlo a egyik-másik pártfogoltját, így például
kérte, hogy segítsen Ormány Demeter udvari familiárison, akit hűtlenséggel vádoltak,
Werner szerint ártatlanul, vagy a perbe fogo Péter deákon.84 Vejét, Torda Zsigmondot
és egyik legkiválóbbnak tarto emberét, Pesthy Gáspárt is Nádasdy pártfogásába ajánMNL OL E 204, Makói (Makay) Tamás levele Werner Györgyhöz, Huszt, 1551. szept.
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lo a.85 Torda 1554-ben jelen volt Nádasdy nádorrá választásán és az ezt követő fogadás
alkalmából ódát is írt hozzá.86
Werner jó viszonyt ápolt a magyarországi arisztokrácia más tagjaival is, köztük
Révay Ferenccel. Kapcsolatukról levelezésük tanúskodik.87 1539-ben már jó kapcsolatban voltak, amit egy ekkori levél bizonyít: Révay hozzá fordult fiainak iskoláztatása ügyében, miután a selmeci iskolával nem volt megelégedve.88 Werner az eperjesi és különösen a bártfai iskolát ajánlo a.89 Jó kapcsolatukat bizonyítja, hogy amenynyiben Révay mégis Eperjes melle döntö volna, o honát ajánlo a fel a Révay-fiúk
szállásául. (Révay végül Bártfát választo a). 1544-ben, amikor Révay elhozta fiait a
bártfai iskolából, Werner kísérte haza őket.90 Szintén közeli kapcsolatukról tanúskodik,
hogy Werner 1545-ös levelében dicsérte az egyik fiú, Révay Lőrinc iskolai előadását. A
Révay-fiúk hasonlóképpen jó viszonyban lehe ek Wernerrel, hiszen egy 1548-as levelében a legidősebb fiú, Révay Mihály maga és testvérei nevében üdvözölte Wernert.91
Torda Zsigmondot többek közö Révay pártfogásába is ajánlo a, nem is eredménytelenül, amint arról a későbbiekben lesz majd szó.
Werner és gyalui Torda Zsigmond, a jeles humanista és hivatalnok kapcsolatára
érdemes külön kitérni. Azt sajnos nem tudjuk, hogyan ismerkedtek meg, de Torda 1544ben, a wi enbergi egyetemről való visszatérésének évében92 már szoros kapcsolatban
állt Wernerrel, aminek eredményeként Werner Révay Ferenc turóci főispán és nádori
helytartó figyelmébe ajánlo a Tordát az olaszországi tanulmányútra készülő Révay
fiúk nevelőjéül. Ezen felül eperjesi rektornak is meg akarta nyerni.93 Torda elvállalta a
nevelőséget, így Szklabonyáról, Révayéktól Eperjesre, majd Wi enbergbe, Pozsonyba,
Bécsbe, végül Padovába utazo a Révay fiúkkal.94 1550-ben hazatért Itáliából és
Eperjesen telepede meg,95 elvállalta a rektorságot és feleségül ve e Werner leányát,
Eufémiát.96 Torda Zsigmond és Révay Ferenc levelezésének néhány darabja ránk
maradt.97 A Révay-fiúkkal továbbra is fenntarto a a kapcsolatot, amiről egy Révay János
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tollából kelt levél tanúskodik.98 Torda szerepe azért is érdekes, mert noha Wernernek
legalább két fia megérte a felnő kort (legalábbis azt a kort, amikor már egyetemre
járha ak),99 ő mégis veje utódlását igyekeze biztosítani. Tordát még Werner életében,
1554-ben kinevezték a felső-magyarországi jövedelmek igazgatója mellé koadjutornak,
azaz tulajdonképpen Werner segítőjének.100 Ferdinánd, később pedig Miksa is számos
utasítást már nem Wernerhez, hanem hozzá intéze .101 Ugyanebben az évben már
Torda, nem pedig Werner írta össze a király Sáros megyei jövedelmeit.102 Melczer János
sárosi vicekapitányt pedig már Torda utasítására fize ék ki.103 Kamarai tanácsosként a
fizetési jegyzékekben is találkozhatunk nevével 1560–1569 közö .104 Torda Zsigmond
pályája Werner halála után még magasabbra ívelt: I. (német-római császárként II.) Miksa
a Magyar Kamara pénzügyi igazgatójává nevezte ki, majd házat ajándékozo neki
Pozsony külvárosában.105 Kapcsolatukról jó néhány levél is tanúskodik.106 Ugyanekkor
Eperjesről Pozsonyba költözö és o kamarai tanácsosként folyta a karrierjét.107

Werner és Erdély
Werner életében ekkor már meghatározó szerepet játszo ak erdélyi kiküldetései,108
ezek során Erdélyben is kiépíte e kapcsolati hálóját, illetve jól fel tudta használni már
meglévő kapcsolatait.109 A továbbiakban kizárólag Werner azon kapcsolatairól lesz szó,
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Werner négy bizo ságnak is tagja volt, amelyek feladatául Erdély pénzügyi helyzetének, jövedelemforrásainak felmérését jelölte ki az uralkodó. Werner első ízben 1549-ben Dessewﬀy János társaságában utazo Erdélybe, hogy rendezzék a máramarosi sókamara helyzetét és hogy Ferdinánd
megbízo jaként tárgyaljanak Fráter Györggyel. Második alkalommal Bornemissza Pál veszprémi
püspök társaságában, 1552 március–áprilisában Erdély jövedelmeit kelle felmérnie. Harmadízben
1553 júliusában Francisci Tamás és Torda Zsigmond kíséretében jártak a Szepességben, majd
Erdélyben a pénzügyi helyzet rendezése céljából. Negyedik alkalommal Werner és Francisci Tamás
a nemrégiben lemondo Haller László kincstartó elszámolásait kívánták ellenőrizni, valamint
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amelyek speciálisan Erdélyhez kötődnek, de megjegyzem, hogy magyarországi kapcsolatai az 1550-es években is fennálltak.
Fennmaradtak Kisserényi Pálnak, a Magyar Kamara írnokának110 Wernerhez írt
levelei, amelyekben amelle , hogy a gazdasággal kapcsolatos tudnivalókról tájékozta a, arra kérte, viselje gondját idős, özvegy édesanyjának, amíg ő a király által rábízo feladat teljesítése érdekében távol van tőle.111
Werner erdélyi kapcsolatai közül szinte csak a katonai hierarchia tagjaira és a gazdaságszervezéssel kapcsolatos tisztviselőkre vannak adataim, ami jelzi, hogy Werner i
nem tudo olyan széleskörű kapcsolati hálózatot kiépíteni, mint Felső-Magyarországon,
talán elsősorban azért, mert jóval kevesebb időt töltö Erdélyben.
A katonai igazgatás tagjai közül egyedül Giovanni Ba ista Castaldóval kialakult
kapcsolata adatolható. Castaldo mint katonai helytartó állt Erdély élén, ezért Werner
és biztostársai jóváhagyását kérték, amikor egy-egy tisztviselőt ki akartak nevezni
vagy valamilyen szervezeti változást eszközöltek. Castaldo katonai jellegű problémái
és talán más okok mia nem foglalkozo részletesen a pénzügyigazgatás újjászervezésének részletkérdéseivel, mindent jóvá hagyo , amit Werner és biztostársai mondtak.
1552-ben Wernerék az ő egyetértésével nevezték ki Váczy Pétert pénzmesterré.112
A jelentősebb kategória a gazdasági hierarchia kapcsolatrendszere.113 Az említe
erdélyi utazások során Werner és biztostársai mindenkit kikérdeztek, akit csak elértek,
így ha a neveket összegyűjtjük levelezésükből, jelentéseikből és az 1553-as küldetésről
készíte jelentésükből, jó kiindulópontot kaphatunk a további kutatásokhoz.
A fentiek tükrében nem meglepő, hogy Werner elsősorban biztostársaival állt
kapcsolatban, valamint Ferdinánd más erdélyi megbízo aival, így Báthory Andrással
és Nádasdy Tamással, akiket szintén Erdélybe küldö az uralkodó ügyeinek rendezésére. Egy ízben Báthory András Werner közvetítését kérte, hogy az Udvari Kamara
fizesse ki azt a pénzt, amivel neki a király tartozik, de ő azt válaszolta, hogy a kamara
nem tartozik fizetni, így Báthory következő levelével közvetlenül az Udvari Kamarához
fordult.114
A legfontosabb személy Erdély gazdasági igazgatásában a teljes pénzügyi rendszer
élére kineveze kincstartó volt. E méltóságot 1552. október 21-étől 1553 őszéig hallerkői
Haller Péter, korábban szebeni polgármester, a szász polgárság politikai vezetője,115
majd 1553 decemberétől Vas László, a dési sókamara egykori vezetője töltö e be.
Haller Péter kezde ől fogva tarto a a kapcsolatot Wernerékkel. Erről tanúskodik
1552. december 13-án Wernerhez és Bornemisszához íro levele, amelyben tudatja a
címze ekkel, hogy minden erdélyi kamarához elküldte megbízo ait, akik felmérték
B
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az o ani állapotokat, majd az erről készíte libellust a királynak is felküldték.116 Haller
Péter folyamatosan tárgyalt Wernerékkel a nagybányai bányakamara bérbe vételéről,
ugyanis azt remélte, hogy Ferdinánd nem fog alkalmas embert találni az akkori,
lemondani készülő kamarás, Szentgyörgyi Péter deák helyére.117 Ebben az ügyben
Bornemissza Pál veszprémi püspöknek és Wernernek is többször írt, de nem kapo
választ leveleire, majd lemondo .118 Ha Ferdinánd nem is, de biztosai találtak embert
Bornemissza helyére Szűcs Vince személyében.
A biztosok feladata volt, hogy keressenek valakit, aki Haller lemondása után vállalja
a kincstartóságot, vagyis Ferdinánd bízo abban, hogy ismerik azokat, akik alkalmasak lehetnek e feladatkör betöltésére. Először a kolozsmonostori konvent apátját,
Medgyesi Ferencet kérték fel, de ő visszautasíto a a tisztséget.119 Vas László, a dési
sókamara vezetője csak hosszas rábeszélésre és csak egy évre vállalta el az erdélyi
jövedelmek igazgatását.120
Vas László mellé Wernerék egy, az aranybányászathoz, aranybeváltáshoz és pénzveréshez is értő szakembert kerestek, aki végül a már korábban is az aranybeváltásban
tevékenykedő Macskássy György le , Pesthy Gáspár ellenőrt pedig főellenőrré lépte ék
elő.121
A biztosok, köztük Werner Haller utódával, Vas Lászlóval is folyamatosan tarto ák
a kapcsolatot, közvetíte ek a kamara és az uralkodó felé. Vas László főleg Wernerrel
kommunikált, neki írta le nehézségeit, amit ő többször is nehezményeze , és utasíto a, hogy minderről maga tájékoztassa a kamarát.122 Vas politikai hírekről is tájékozta a Wernert és a Magyar Kamarát, például egy 1555-re datálható, Wernerhez íro levelének kivonatában már a szultán perzsiai békekötése után tuda a a kamarával az Erdély
ellen várható támadásokat, sürge e a portai adó befizetését, és ismételten panaszkodo
a Dobó István erdélyi vajda által elkövete jogtalanságok mia .123 Vas László helyzete
egyre nehezebbé vált, főképpen a vajdákkal való kapcsolatának megromlása mia ,124
míg végül elszánta magát, hogy lemond a szinte rákényszeríte hivatalról.125 Ekkor
is Wernerhez fordult: kérte, közvetítse Ferdinánd felé azon óhaját, hogy a kincstar-
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tóság helye Küküllő tisz artóságát bírhassa. Ha lemondását mégsem engedélyeznék,
legalább lenne tekintélye az erdélyiek elő , ennek hiányában ugyanis tehetetlen.
Werner és társai útjaik során az alacsonyabb rangú tisztviselőkkel is kapcsolatot
építe ek, különösen 1552-es vizsgálatuk idején. Jelentésük alapján valószínűsíthető,
hogy a kamarák élén álló személyekkel beszéltek személyesen, és a többiekről legfeljebb
csak tőlük hallo ak.126 Abrudbányán az idős Balázs deák, aki II. Lajos idejében Lulay
János szebeni kamarás melle volt alkamarás, tájékozta a a biztosokat, hogy mennyi
aranyat termeltek régen és a vizsgálat időpontjában.127 A Fráter György idejében a nagybányai kamara élén álló Szentgyörgyi Péter deákkal is személyesen tudtak beszélni.128
1552 márciusában a tordai sókamara élén Castaldo utasítására Hamvay György állo ,
aki Gömör megyei nemesemberként Fráter György és Izabella ala mintegy tíz esztendeig a vízaknai sókamara élén állt.129 A kolozsi sókamara élén egy számvevő, Dési Máté
deák állt, így ő tájékozta a a biztosokat.130 A vízaknai sókamara élén a biztosok 1552-es
vizsgálatakor Kolozsvári György deák szolgált számvevői minőségben.131
A helyi eli el, főként a szász polgárság vezetőivel is sikerült kapcsolatot építenie a
biztosoknak. Erről tanúskodik, hogy ugyanebben az esztendőben a biztosok, hogy a
sókamarák újra megindíthassák a termelést, 350 forintot ve ek fel Roth János szebeni
királybírótól Castaldo kezessége melle .132 Azt nem tudjuk, mi állt éppen Roth kiválasztásának há erében, kényszeríte ék, avagy karrierjét kívánta ily módon építeni, de az
biztos, hogy kapcsolatban állt Wernerrel.
A források nemcsak bizonyos kapcsolatok meglétéről, hanem azok hiányáról is árulkodhatnak. Amikor Wernerék az újjászervezés keretében minden kamara élére kamarást állíto ak (korábban tisz artók álltak a kamarák élén), a vízaknai, tordai, kolozsi és
dési kamara élén is meghagyták azokat, akik Fráter György idejében is o álltak (bár
némelyiküket nem tarto ák alkalmasnak feladatköre betöltésére), sőt a dési kamara
élén maradó Hamvay György mellé ellenőrt sem neveztek ki, mert nem találtak megfelelő embert.133

Összefoglalás
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Werner pályáját jelentős mértékben meghatározták kapcsolatai, eleinte hivatalokba kerülését segíte ék, később pedig már ő maga
Ellenkezőjére mindössze egyetlen utalást találtam: a kolozsi sóvágókkal, úgy tűnik, személyesen
is beszéltek a biztosok, és elmondták nekik, hogy rászorulnának némi élelmiszersegélyre, mert
gyakran ingyen dolgoznak. O
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növelhe e befolyását ezek révén, amit bizonyít, hogy milyen sokan fordultak hozzá
kérelmükkel. Humanista kapcsolatai révén került a Magyar Kamarába, ahonnan
azonban döntően személyes képességei révén emelkede a felső-magyarországi jövedelmek igazgatásáig. Karriermodellje a korban megjelenő hivatalnok-humanista típust
testesíte e meg: a korban egyre többen voltak, akik nem irodalmi, hanem közigazgatási tevékenységükkel szolgálták uralkodójukat.134
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A Humanist in the Economic Governance: Georg Werner and His
Network of Relationships
The research of the networks of relationships is a new field of historical studies. With
its results we can understand a person’s situation in the society, and the impact of
his relationships on his career be er. In this paper, I analyse Werner’s relationships
by evaluating his correspondence and documents of the Hungarian Chamber from
this perspective. The la er are the more important for this research, as the bulk of his
le ers has perished, and because many people are mentioned in these documents. His
relationships are analysed with regard to his professional career.
Werner was a very particular person: he directed the whole Upper-Hungarian
region’s economic governance for nearly twenty years. Born into a Silesian bourgeois
family, he came as an outsider to Hungary. He took on municipal functions later, and
he became the king’s secretary in 1525.
The relationships of Werner had a distinct character in the three main stages
of his career. During the first stage, when he was a city functionary, and then an
embassador of the cities, his humanist links were the most significant. Later these lost
their importance, but they never disappeared completely. His contact with the monarch
was the most significant from the beginning, it determined his whole career. In the
second stage, when he was the governor of the royal incomes in the Upper-Hungarian
territory, he had to cooperate with the major oﬃce-holders, the military leaders, and
the staﬀ of the Hungarian Chamber. He had a wide network of relationships at this
time: several private individuals, even though they did not work with him, applied
to him for help or mediation. In the third and last stage of his career, as a delegate of
Ferdinand I., he formed new relationships while cooperating with the Transylvanian
oﬃcials and nobility.
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BETHLEN GÁBOR TISZTVISELŐI
FELSŐ-MAGYARORSZÁGON

Bethlen Gábor 1619 végére elfoglalta egész Alsó- és Felső-Magyarországot, majd az 1622
januárjában megkötö nikolsburgi szerződés értelmében hét felső-magyarországi vármegyét tarthato meg élete végéig. Az erdélyi fejedelmek 17. századi hadjáratainak eredményeként több alkalommal is kikerült a Magyar Királyság közigazgatása alól FelsőMagyarország egy része. A Bocskai István szabadságharcát lezáró bécsi pacifikáció1
értelmében négy vármegye (Bereg, Szatmár, Szabolcs, Ugocsa) került Bocskai fennhatósága alá, az említe 1622. évi megegyezés értelmében pedig hét vármegye juto (Abaúj,
Borsod, Zemplén, Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Bereg) Bethlen birtokába. I. Rákóczi György
1644-ben szintén támadást indíto a Magyar Királyság ellen, amivel nem titkoltan a területszerzés volt a célja.2 Az 1645-ben Linzben megkötö paktum értelmében – Bethlenéhez
hasonló feltételek melle – ő is megszerezte a hét vármegyét. Ugyan mindhárom személy
viselte az erdélyi fejedelmi címet és a magyar királyokkal kötö megegyezéseket is ebben
a méltóságukban írták alá, a számukra átengede területeket azonban nem csatolták
Erdélyhez, mivel azokat személyes adományként bírták életük végéig. A század második
felének kül- és belpolitikailag is kaotikus időszakában Thököly Imre szerezte meg az
irányítást a terület fele , és elődei eredményeit túlszárnyalva az államiság kezdeti szintjére tudta emelni i eni hatalmát.3
Az erdélyi fejedelmek és Thököly fegyveres támadásainak azonban a magyar rendi
társadalmon belül is voltak határozo támogatói. A protestáns köznemesség és esetenként a protestáns főnemesség képviselői is ezen vállalkozások mellé álltak, akik a
bécsi konvenció megkötése óta nem tudták vallási és politikai jogaikat érvényesíteni
a Habsburg uralkodók és a katolikus ellenreformáció egyre intenzívebb térhódítása
mia . Ez a hagyományosan Habsburg-ellenes protestáns köznemesi csoport politikai és
vallási indí atásból, elsősorban az erdélyi fejedelmek támogatásával akarta minél hatékonyabban érvényesíteni érdekeit.4 Ehhez ideális elvi keretet biztosíto ak a fejedelmek
A béke – pax fogalmat a korban csak azonos közjogi helyzetű felek közö i konfliktus lezárására
használták, ami a nemzetközi jogban is elterjedt volt. Polgárháborút vagy belviszályokat lezáró
egyezségekre a pacificatio megnevezést használták. L. G
2012, 40–41.
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által megkötö szerződések, amelyek megszünte ék a közvetlen királyi fennhatóságot az
ország keleti felének egy része fele , és protestáns főség ala szabadabb légkört hoztak
létre törekvéseiknek. Ez a kezdetben igen nehezen körvonalazható koncepció az idő
haladtával természetesen folyamatosan csiszolódo , majd az 1670-es évek elejére beépült
a társadalom felsőbb köreiben szerveződő konspirációba.5
Ebben a folyamatban Bethlen Gábor felső-magyarországi uralma azért érdemel
figyelmet, mivel ő volt az első erdélyi fejedelem, aki több mint tíz éven keresztül
gyakorolt hatalmat a terület fele . Közismert, hogy első hadjáratának megindítását a
protestáns nemesség segélykérésével indokolta, de még ha ürügyként is használta ezt
fel, tényként értékelhető, hogy komoly társadalmi támogato ság állhato mögö e. A
hadjárat kudarcát követően a magyar arisztokráciával megromlo kapcsolata alapján
pedig feltételezhetően a protestáns köznemesség alkotha a Bethlen magyarországi
támaszát.
Tanulmányomban egyrészt arra keresem a választ, hogy Bethlen a hét magyarországi vármegye igazgatásába milyen mértékben vonta be a protestáns köznemességet,
és tudtak-e ezek a köznemesek érdemleges pozíciókat kivívni maguknak, amelyek
előnyeit a fejedelem halála után is hasznosítha ák. Másrészt kormányzat- és igazgatástörténeti szempontból hasznosnak tartom megvizsgálni, hogy a magyarországi vármegyékben működő, a Habsburg uralkodók által kiépíte katonai és közigazgatási rendszer milyen hatással volt az archaikusabb erdélyi kormányszervek modernizálására.
Ugyanakkor tisztázásra vár a hét vármegye birtoklásának jogi há ere is, ami az Erdélyi
Fejedelemség státuszából fakadóan nem maradhato csupán belügyi-közjogi szinten.
Bethlen Gábor Magyarország fele i fennhatóságát a nikolsburgi szerződés megkötéséig országgyűlési határozatokban deklarálták a rendek. Nem sokkal az első hadjárat
megindítását követően, 1619. szeptember 19-én a kassai részgyűlésen elöljárójukká és
fő gondviselőjükké választo ák a felső-magyarországi rendek, és a teljes hatalmat a
kezébe adták.6 Ezt a hatáskört emelte országos szintre az 1620 elején ülésező pozsonyi
országgyűlés, ahol Magyarország fejedelmévé választo ák, majd az augusztusi besztercebányai országgyűlésen a választo királyi cím csupán a reprezentációban okozo
változást.7 A nikolsburgi egyezményben azonban mind a királyi címről, mind pedig a
Magyarország fele i hatalmáról le kelle mondania, de a számára átengede hét vármegyében sem kapta meg a teljes joghatóságot. Bíráskodási ügyekben ugyanis továbbra is
megmaradt a nádor és az ország rendes bíráinak joghatósága, a főkegyúri jog gyakorlása
pedig továbbra is az uralkodó kezében maradt. Emelle a fejedelem birtokadományozási
jogát is az uralkodó beleegyezéséhez kötö ék.8 Ez jelentős presztízsveszteség volt Bethlen
számára, amit még az 1622. évi soproni országgyűlés végzései is fokoztak, amelyeknek
meghatározo célja a király és a fejedelem közö létrejö megegyezés törvénybe iktatása le volna. Végül azonban az o fölénybe jutó katolikus rendek törvénybe foglalták
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Bethlen Gábor tisztviselői Felső-Magyarországon
Bethlen adományainak érvénytelenségét és az 1619 júliusáig visszamenőleg eladományozo jószágok azonnali visszaadását azokon a területeken is, amelyek a fejedelem
birtokába kerültek.9 Ennek ellenére a soproni országgyűlést követő évben Bethlen összehívta Kassára a hét vármegye követeit, és kifejte e nézeteit, miszerint teljes joghatóságot
gyakorol a terület fele és nem tűr a király részéről semmiféle beavatkozást az o ani
ügyekbe.10
A magyarországi vármegyék kérdését az erdélyi rendekkel rövidre zárta a fejedelem, és 1624. július 7-én reverzálist ve tőlük, hogy semmiféle jogot vagy igényt nem
tartanak a vármegyékkel kapcsolatban. Tudomásul veszik továbbá, hogy az a fejedelem
magánügyének számít.11
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemként azonban az oszmán szultán vazallusa volt,
így a Porta beleegyezését kelle kérnie a magyarországi vármegyék birtoklásával
kapcsolatban. A török álláspontról egy szultáni szerződéslevél (ahdnâme-i hümâyûn)
is ismert,12 amelyben a szultán védelmet ígért a felső-magyarországi rendeknek Bethlen
fennhatósága ala , amiért természetesen évi adót kért. Így tehát közvete en oszmán
befolyás alá került a terület, ami azonban a gyakorlatban nem mutatkozo meg. A terüle el kapcsolatban ezt megelőzően is merültek fel török koncepciók, Bethlen uralkodásának végétől pedig állandósult a török forrásokban az „Orta Madzsar” megnevezés
a térség és lakosságának megjelölésére.13
Bethlen felső-magyarországi hatalmát tehát több irányból is igyekeztek szabályozni,
ő azonban törekede arra, hogy gazdasági, politikai és katonai tekintetben is függetlenítse magát és mintegy önálló államot működtessen, amelyben kizárólag az ő akarata
érvényesül. Törekvései ellenére azonban politikai tekintetben nem sikerült elszigetelnie
a hét vármegyét. Követeik továbbra is részt ve ek a magyar országgyűléseken és levelezést folyta ak a többi vármegyével, főispánjaikat pedig továbbra is a magyar király
nevezte ki. Fontosabb volt azonban számára gazdasági szempontból az Erdélynél jóval
fejle ebb terület jövedelmeinek a megszerzése.
A hét vármegye igazgatását Bethlen a meglévő intézmények segítségével gyakorolta,
ami közigazgatási tekintetben a Szepesi Kamarát jelente e, katonailag pedig a főkapitánysági rendszert, amely Felső-Magyarország esetében egyben a kerületi és végvidéki főkapitányság is volt.14 A dolgozat terjedelmi keretei sajnos nem teszik lehetővé a
katonai igazgatás sajátosságainak és személyi összetételének elemzését, noha számos
kapcsolódási pont és hatáskörbeli egyezés mutatható ki a közigazgatási szervekkel.
Személyi állományát tekintve Bethlen kulcsemberei a katonai igazgatásban foglalha ak helyet, amely pozíciókból nagyobb politikai befolyásra és jelentősebb személyi
CJH 1622:5–11. tc.
Propositiones serenissimi principis. L. TT 1879, 451.
EOE VIII., 239–240.
TMO, 198–200.
A török koncepciókra összefoglalóan l. V
2002, 415–422., az „Orta Madzsar” megnevezésre
pedig legszemléletesebben l. F
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kapcsolatokra tehe ek szert, mint az egyébként sem túl népszerű közigazgatási
hivatalokból. Másrészt egy félig militarizált társadalomban talán könnyebben szerze magának támogatókat Bethlen azoknak a köréből, akik jelentősebb földbirtokuk nem lévén a katonai szolgála al igyekeztek kitűnni és pozíciókat elérni. A
nemesség felső köre is inkább a katonai pozíciók felé húzo , mint a közigazgatási
hivatalok irányába, így egy-egy magasabb katonai tisztség vagy jelentősebb vár
főkapitányi tisztségének odaadományozásával biztosítani lehete a támogatást a
fejedelem számára.
Azt is meg kell említeni, hogy Bethlen Erdélyhez hasonlóan a hét vármegyében
is neveze ki tanácsurakat, akik természetesen az o ani nagybirtokos arisztokrácia
azon képviselői közül kerültek ki, akik megmaradtak Bethlen hűségén vagy politikai és gazdasági előnyökhöz jutha ak a fejedelemmel fennálló kapcsolatuk révén.
1. táblázat. Bethlen Gábor tanácsosai Felső-Magyarországon 15
Név

Tisztség

Tanácsosság
ideje

Zemplén vármegye főispánja, királyi tanácsos, ország1623
bíró, kassai főkapitány
Károlyi Mihály
Szatmár vármegye főispánja, Bethlen sógora
1623
Lónyay Zsigmond Bethlen követe az 1626-os béketárgyalásokon
1623–1627
Nyáry István
Szabolcs vármegye főispánja, kállói kapitány
1624
Perényi Gábor
Ung és Ugocsa vármegye főispánja
1624
Perényi Ferenc
Abaúj vármegye főispánja, kassai főkapitány
1624
Rákóczi György
Borsod vármegye főispánja, kassai főkapitány
1625, 1629
Alaghy Menyhért

Felső-Magyarországon a kincstári jövedelmek kezelését és az o ani katonaság
ellátását 1567-től a Szepesi Kamara lá a el,16 amely Bethlen ala is a terület igazgatási csúcsszerveként funkcionált. Forrásokkal azonban nem igazolható az a nézet,
amely szerint a kamara az erdélyi főkincstartó alárendeltségében működö volna.17
Bethlen 1620-ban részletes utasítást ado ki az erdélyi főkincstartó, Kamuthy Balázs
részére, amelyben az összes erdélyi jövedelmet és tisztségviselőt a kincstartó ellenőrzése alá rendelte, ebben azonban sem magyarországi jövedelmekről, sem pedig a
Szepesi Kamaráról nem ese szó.18 A Szepesi Kamara 1624. évi számadásából19 arra
következtethetünk, hogy ez a helyzet 1622 után sem változo meg, ugyanis ha az
erdélyi kincstartó alárendeltségében állt volna, az a számadásból kiderülne. A részletes bevételi és kiadási tételek alapján azonban semmiféle gazdasági kapcsolat nem
A táblázat elkészítéséhez felhasznált források: MNL OL E 249, MNL OL E 270, 1. cs., F
1994, H
2011, K
1943, P
1997.
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Bethlen Gábor tisztviselői Felső-Magyarországon
állapítható meg Erdéllyel, az innen befolyó jövedelmeket i költö ék el, vagy legalábbis
innen rendelkeze azokról a fejedelem.20
A Bethlen által átszerveze Kassai Kamara már 1619 szeptemberétől megkezdte a
működését lényegében változatlan hatáskörrel, azonban lényegesen módosult személyi
összetétellel. A kamara hatáskörébe tartozo a királyi rendes és rendkívüli jövedelmeknek (proventus ordinarii et proventus extraordinarii) szerveze keretek közö történő
beszedése és adminisztrációja, valamint a kamara kezelésében álló uradalmak igazgatása. A hét vármegyéből befolyt jövedelem nagysága 1624-ben 114 801 forint 10 ½
dénárt21 te ki, ami igen tekintélyes összegnek számíto , jelentőségét tekintve pedig
elég csak arra utalni, hogy Erdély közjövedelmei nem érték el a 170 000 forintot.22
A kamara jövedelmeinek bevételi ágankénti aránya nagyságrendileg megegyezik a
Bethlen elő i időszak bevételeinek arányaival,23 azonban néhány változás mégis szembetűnő. A legjelentősebb bevételi forrás továbbra is a harmincadvámokból származo ,
a második helyen azonban a birtokadományozásokból származó bevételt a Kassán
létesíte pénzverde jövedelmei válto ák fel. Az adók és a tizedek aránya változatlan
maradt, a behajtásukkal kapcsolatban azonban problémákba ütközö a fejedelem,
ugyanis a hét vármegyében nem úgy folytak be az adók, mint Erdélyben a jól szerveze számvevői hivatal segítségével. I nem csak a dikátorok hanyag és gyakran öncélú
munkája nehezíte e a begyűjtést, hanem a nemesség ellenállása, amit Bethlen leveleiben igen gyakran szóvá is te .24 Az adók behajtása Bethlen felső-magyarországi tevékenységének legrendezetlenebb és legelhanyagoltabb területe maradt, ami nem annyira
meglepő, ha gazdaságpolitikai elképzeléseire gondolunk, amelyekben a kereskedelem
foglalta el a vezető pozíciót. A kamara kezelésében álló uradalmak jelentősebb összeget
nem termeltek, elsődleges céljuk a katonaság élelemmel való ellátása volt. A nikolsburgi
egyezményben az uralkodó évi 50 000 forint fizetésének ígéretével magára vállalta
a hét vármegyében lévő végvárak fenntartását, amit azonban egyetlen alkalommal
sem fizete ki, így Bethlennek az innen befolyó jövedelmekből kelle megoldani azok
fenntartását, ami az egyetlen fennmaradt kamarai számadás alapján sikerült is neki.25
Azok közül a birtokok közül azonban, amelyeket a fejedelem személyes adományként
kapo csak azok tartoztak a kamara hatáskörébe, amelyek katonai funkcióval rendelkeztek. Legjelentősebb ilyen kivétel a munkácsi uradalom volt, amit Bethlen mindentől
és mindenkitől függetlenül kezelt.26
Udvartartás 1888, MNL OL E 270, 1. cs. passim, MNL OL E 249, 1619–1629 passim.
Udvartartás 1888, 174.
Erdély összjövedelme két évből ismert: 1628-ban 167 261 forint 88 ½ dénár, 1629-ben pedig 164 010
forint 54 dénár, l. I
1992, 32.
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A végvárvonal fenntartására vonatkozó kutatások eredményei alapján ez rendkívüli teljesítménynek számíto , ugyanis máshol mindenü külső pénzsegélyekre szorult a végvárak finanszírozása. L. P
2001, 191–194., 197–205.
A munkácsi uradalom 1611-ben Derssfy Orsolya kezével került Esterházy Miklóshoz, aki 1617-ben
Bereg vármegyei főispán is le . Gyakorlatilag ezzel alapozta meg a vagyonát és tekintélyét az
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A közigazgatásban tevékenykedő tisztviselők, harmincadosok, tizedszedők,
adószedők, udvarbírák, de még a fejedelem kassai építkezését vezető mérnök és
munkások is a kamara alárendeltségében álltak.27 Ezen, többnyire anyagi javak begyűjtésével foglalkozó tisztviselők munkájának irányításával, összehangolásával és ellenőrzésével a Szepesi Kamara felsőbb hivatalnoki kara foglalkozo , amelyet a fejedelem
és Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony életében személyes utasításokkal irányítottak.28 Bethlen elő a kamara vezetői a környékbeli egyházi méltóságok közül kerültek
ki, mint az egri vagy váradi püspök, akik számos alkalommal saját családtagjaikkal
tölte ék be az alacsonyabb tisztségeket, de legalábbis olyan személyeket igyekeztek
pozícióhoz ju atni, akikhez gazdasági kapcsolatok is fűzték őket. A kamara közép- és
alsóhivatalnok-rétegét azonban a helyi német ajkú városi polgárság adta.29 A kamara
személyi összetételében Bethlen uralma jelentős változásokat hozo .
2. táblázat. A Kassai Kamara tisztviselői Bethlen Gábor ala

1619–
1621

Prefektus
(Praefectus)

Tanácsosok
(Consiliarii)

Reiner
Menyhért
kassai főbíró

Berzeviczy
András,
Palaticz János
Bélaváry Dávid,
Rákóczi János,
Szepsy János

1622–
1624
Bélaváry
Dávid
1625–
1629

Szepsy János,
Dóczy Ferenc,
Ványai Illés
(1625-től)

Pénztárnok
(Perceptor)

Marussy
András

Ványai Illés
(megszakításokkal)
Ormánközy
György

30

Számvevő
(Rationum
magister)

Számvevőségi
Lajstromozó
írnokok (Scriba
(Regestrator)
rationari)

Than Antal
(1607–1625)

Raisz János,
Teufil János
Teufel Kristóf Visnay Márton

Levéltárőr
(Archivi
conservatores)

Than Antal,
Raisz János
(helye es)

Than Antal,
Raisz János
Teufel Kristóf

Teufil János

Raisz János

Raisz János
(1650-ig)

A fontosabb pozíciókat, mint a prefektusi, tanácsosi és a pénztárnoki tiszteket Bethlen
saját embereivel tölte e be, de szerepet kaptak a helyi nemesség és polgárság képviselői is. Az alsóbb, jellegüket tekintve pedig az adminisztrációhoz, hivatali ügymenethez kapcsolódó tisztségeket olyan személyek töltö ék be, akik már tapasztala al
rendelkeztek a kamara munkájában, és így biztosítani tudták a folytonosságot az ügyviEsterházy család, így nem meglepő, hogy érzékenyen érinte e Miklóst Munkács elvesztése, amiért
azonban II. Ferdinánd Fraknó és Kismarton uradalmával kárpótolta.
Udvartartás 1888, 159–209.
Az erre vonatkozó bőséges iratanyagot l. MNL OL E 270, 1. cs. és MNL OL E 249.
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A táblázat elkészítéséhez az MNL OL E 270, 1. cs. és az MNL OL E 249, 1619–1629 iratait (a kamara
fogalmazványaiból, iktatásából stb. származó aláírásokat) használtam, továbbá OSZK K . Fol. Lat.
954., Udvartartás 1888, 185–208., F
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telben. Ezzel kapcsolatban a kamara levéltára játszo a a legnagyobb szerepet, amelyről
a nikolsburgi egyezségben úgy rendelkeztek, hogy nem osztják szét azt a Bethlen fennhatósága ala lévő Kassai Kamara és az eperjesi székhelyű királyi igazgatóság közö ,
hanem egyben tartják azt.31 A vezetésével megbízo levéltári őröknek mindkét fél
számára esküt kelle tenniük és a kívánt dokumentumok hiteles másolatát kiszolgáltatniuk.32 Ezt a felelősségteljes feladatot Than Antalra bízták, akinek már az apja is a
hivatali pályán tevékenykede és a Szepesi Kamaránál szolgált. Than egészen 1626-ban
bekövetkeze haláláig a levéltár őre volt, ekkor pedig Raisz János ve e át tőle a tisztséget, és szintén haláláig viselte azt.33 Raisz hivatali pálya iránti elköteleze ségét mi sem
szemléltetheti jobban, mint az, hogy 1608-tól egészen 1650-ig a Szepesi Kamara szolgálatában állt, amiből majdnem negyed évszázadot a levéltár őreként szolgált I. Rákóczi
György ala is. Összefüggés mutatkozik a levéltárőri és a számvevői tisztség közö is
ebben az időszakban, mivel ugyanaz a személy töltö e be mindkét tisztséget. A számvevő feladatát a kamara összes bevételének és kiadásának ellenőrzése, illetve a tisztviselők számadásinak felülvizsgálata alko a. A Szepesi Kamara működése során általában igen fontos tisztség volt a számvevőség, Bethlen időszakában azonban pontos
tevékenységi körét – éppen a számadások hiányából fakadóan – nehéz megállapítani.
A számvevő melle azonban folyamatosan alkalmazásban állt egy lajstromozó és egy
írnok, ami alapján feltételezhető, hogy a számvevő feladatköre az írásbeli adminisztráció intézésére és archiválására terjedt ki.
A kamara vezető tisztségviselője az elnök vagy prefektus volt. Ezt a tisztséget 1619
szeptemberétől Reiner Menyhért volt kassai főbíró, svájci származású református kereskedő töltö e be, melle e pedig Berzeviczy András és Palaticz János alko ák a kamarai
tanácsot. Mindhárman a kassai polgárság felső köreinek képviselői voltak, akiknek
már Bocskai idejében is nagy szerepük volt abban, hogy a város a hűségére tért, majd
Bethlen hadjárata megindításakor is az ő befolyásuk segítségével nyito kaput a város
a fejedelem elő .34 Berzeviczy András azonban még 1620 folyamán meghalt, Palaticz
pedig „betegeskedő, erőtlen ember volt”.35 Bethlent ekkor azonban fontosabb kérdések
foglalkozta ák, és az új tanácsosok kiválasztását és kinevezését Perényi Ferenc kassai
kapitányra és Zmeskal Jaroslav bányászati főkamarásra bízta, azonban Rákóczi János és
golopi Dóczy Ferenc nevét megemlíte e nekik mint lehetséges jelölteket.36 Mindke en a
felső-magyarországi köznemesség képviselői voltak, akik támadásának kezdetén segíte ék a fejedelem ügyét, és a későbbiek folyamán is Bethlen oldalán maradtak fegyveres erővel és hivatali munkával egyaránt szolgálva neki. Rákóczi János 1622-től tűnik
fel tanácsosként, aki emelle főadószedőként is tevékenykede ,37 de Dóczy Ferenc is
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tanácsos le 1621 szeptemberének utolsó napján.38 Személyében szintén a felső-magyarországi nemesség vehe e ki a részét a kamara irányításából, így levonható az a következtetés, hogy Bethlen uralma ala mindvégig jelen volt a helyi protestáns nemesség
a közigazgatás irányításában legmagasabb szinten is.
A nikolsburgi megállapodás lényeges változásokat hozo Bethlen magyarországi
pozíciójában, és ezután értékelődö fel a neki átengede hét vármegye, és lényegében
ekkortól kezdődö a komolyabb szervezés és berendezkedés. Ekkor Bélaváry Dávid
került a kamara élére, aki azonban nem előzmények nélkül tölthe e be ezt a pozíciót, ugyanis 1620 januárjától a fejedelemi jószágok igazgatója (universorum bonorum
administrator) volt.39 Ezzel mintegy a kamara külső igazgatójaként működö megosztva
a teendőket a kamara kineveze tisztviselőivel. Ez olyan módon történt, hogy a kamara
továbbra is az adók, vámok és dézsmák beszedésével foglalkozo , a fejedelem által
lefoglalt birtokok igazgatását pedig Bélaváry lá a el.40 Ezek a birtokok a katolikus klérus
és a Ferdinánd pártján maradt nemesek birtokain voltak, ami Felső-Magyarországon
igen jelentékeny birtokállományt jelente . Példaként elég csak Homonnai Drugeth
György lefoglalt birtokait említeni, amelyek Felső-Magyarország egyik legtekintélyesebb főnemesének vagyonát és tekintélyét biztosíto ák. Ezen uradalmak kezelésére provizorokat neveze ki a kamara prefektusa, akik azonban a továbbiakban
Bélavárynak lehe ek alárendelve.41 Pontosan ugyan nincs körülhatárolva az instrukcióban, hogy mely birtokok és uradalmak irányítását bízták Bélaváry Dávidra, de a
kamarai prefektusi tisztség melle a későbbiekben is megtarto a a Tiszán inneni és túli
fejedelmi jószágok prefektusa (camerae supremus praefectus, consiliarius necnon omnium
arcium cis et ultra Tibiscanorum supremus praefectus) címet is.
Bélaváry nem a helybéli nemesség és polgárság képviselője volt, sőt Erdélyhez sem
volt semmi köze. 1619 nyaráig az esztergomi érsekség garamszentbenedeki uradalmának prefektusa volt, vagyis Pázmány Péter egyik alkalmazo ja. A Bélaváry család
elsősorban az ország északnyugati részén Bars és Nyitra vármegyékben volt érdekelt,
i feküdtek nem túl jelentős birtokaik.42 A család a boldogulást inkább a hivatali pályán
kereste, Bélaváry Dávid apja, György deák lévai, lednicei, majd semptei udvarbíró volt,
és egy igen széles kapcsolati kört építe ki.43 Bélaváry Dávid 1599-ben44 már biztosan a
MNL OL E 173, 2. d. 310. Berzeviczy András halála után 1621. szeptember 30-án nevezte ki Dóczy
Ferencet tanácsossá Bethlen.
MNL OL E 270, 1. cs., 13.
Az ország nyugati felében (Cis et Ultra Danubium) szintén a kamarai rendszer megtartásával folyta a
az igazgatást és a jövedelmek begyűjtését. I Loránth Ferencet és a kamarai igazgatás tapasztalt
tisztviselőjét Leopold Pecket nevezte ki a jövedelmek igazgatójának (administrator universorum ac
quorumlibet bonorum proventuum), l. MNL OL E 270, 1. cs., 13., Peck Lipótról l. F
2005,
156–200.
MNL OL E 249, 1619–1629, 194. A leleszi prépostság lefoglalt birtokaira neveze ki provizort, mivel
Rákóczi János erőszakkal elfoglalta azt 1619 októberében.
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garamszentkereszti uradalom prefektusa volt, és egészen Bethlen hadjáratáig az esztergomi érsekség szolgálatában állt. Pázmány Péter 1616-ban került az esztergomi érseki
székbe, és nem sokkal később hozzáláto az elhanyagolt érseki uradalmak átszervezéséhez, amiben komoly szerepet szánt Bélavárynak is a szentkereszti uradalom
vezetésében. Ezért felmente e a „zavaros időszak” ala nála maradt pénzek ügyében,
ami mia feltehetően kínos helyzetben lehete .45 Bélaváry ismeretlen módon került
kapcsolatba a fejedelemmel, aki már 1620. január 23-án jószágkormányzójává és jövedelmei kezelőjévé nevezte ki. Bélavárynak tehát igen nagy tapasztalata lehete gazdasági területen, amit azonban nem egy kormányszervnél szerze , hanem az uradalmi
igazgatásban.
Felső-magyarországi tevékenysége is az aktuális igazgatási és gazdásági problémák
megoldása körül zajlo és a fejedelem megbízo jaként járt el azokban az ügyekben,
amelyekben Bethlen nem tudo személyesen intézkedni. Ezek a legkülönfélébb ügyek
lehe ek a fejedelem kassai esküvőjének szervezésétől a munkácsi uradalom szőlőhegyrendtartásának szabályozásáig.46 Bethlen uralkodásának végére Bélaváry legfontosabb
feladatává egyre inkább a szőlő- és bortermelés, valamint az ezzel szorosan összefüggő harmincad felügyelete vált, aminek minden nagyobb uradalomban és vámhelyen
személyes jelenlétével ado hangsúlyt.47 Ez az ágazat ugyanis kulcsszerepet játszo
Bethlen gazdaságpolitikájában nem csak Felső-Magyarországon, hanem Erdélyben is,
közvete en pedig jelentős befolyása volt a Magyar Királyság és Lengyelország gazdaságára is. A török terjeszkedés következtében ugyanis Hegyalja vált az ország legjelentősebb bortermelő vidékévé, borainak legnagyobb felvevőpiaca Lengyelország volt.
Központja, Tokaj – amely az Erdély felé vezető út fontos tiszai átkelőhelyét őrizte, és
gazdasági szempontból is kiemelt szerepet töltö be – 1622 óta Bethlen birtokában volt.
A hét vármegye területén futo keresztül több kereskedelmi útvonal is, úgymint a
Tokajon, Tállyán, Boldogkőn át Kassára, onnan pedig Lengyelország és Magyarország
felé tartó, valamint a Tokaj, Patak, Újhely, Terebes, Homonna útvonal, amely a
Lengyelország felé folyó kereskedelem lebonyolításában volt kiemelkedő fontosságú.
Tokaj megszerzésével Bethlen egy évtizedek óta folyó versengésbe avatkozo be, amely
a Felső-Tisza-vidék arisztokratái közö folyt a hegyaljai borkereskedelem monopóliumáért és a bortermelő vidék egy kézben való egyesítéséért.48 Nem csoda tehát, hogy
Bethlen erre az ágazatra helyezte a gazdaság súlypontját, amelyből éves szinten igen
jelentős összegekhez juto , mindezt komolyabb befektetés nélkül.
Tovább emelte a borkereskedelem fokozo ellenőrzésének jelentőségét az az egész
Közép-Európát érintő gazdasági jelenség, amelyet hiperinfláció vagy a nemzetközi
irodalomban elterjedtebb „Wipper und Kipper” korszak néven emlegetnek.49 Ennek
CJH 1618:44. tc.
L

1895, 362–366.

MNL OL F12, V/4/45, 50. Bélaváry Dávid levelei a fejedelemhez Nyíregyházáról (1629. júl. 26.)
és Tokajból (1629. okt. 4.), amelyekben a szatmári, ecsedi, kállói és tokaji uradalmak bor- és
dézsmaeredményeiről, illetve a harmincadforgalomról számolt be.
M

1954, 11.

F

2009, 46–91.

B

Z

kezdeti évét a szakirodalom 1619-re teszi a harmincéves háborúval összefüggésben,
tünetei azonban már jóval korábban is jelentkeztek az európai gazdaságban. Az 1620-as
évekre olyan mértéket öltö a hiperinfláció, ami a pénzek nemesfémtartalmának drasztikus csökkenésével a fizetőeszközök teljes elértéktelenedéséhez vezete . Ez a jelenség
hamar elérte Felső-Magyarországot és Erdélyt is, de a háborús viszonyok mia ekkor
még nem tudtak eredményesen fellépni ellene, és Bethlen maga is inflációs pénzek kibocsátására kényszerült. A nikolsburgi szerződés megkötése után Kassán pénzverdét létesíte , amely 1623-tól Bethlen haláláig üzemelt, majd a válság csúcspontján, 1624-ben egy
rövid időre Munkácson is működö egy pénzverde.50 A pénzügyi válság megoldására
Bethlen egy közép-európai méretű összefogást kezdeményeze , amelyben Csehország,
Lengyelország, Magyarország, Erdély és a Habsburg tartományok közös, jó minőségű
pénz bevezetésével megfékezhetnék a válságot, elkerülhetnék a külkereskedelem korlátozását és a partikuláris elszigetelődést.51 Ennek jegyében 1625. december 12-én kivona a a forgalomból a régi, rossz minőségű garasokat, és betilto a a lengyel poltura
forgalmát is, helyükre pedig az egységes értékű magyar tallér került bevezetésre.52 Ezt
azonban a szomszédos államok nem tudták azonnal követni, így továbbra is fennállt
a rossz pénz beáramlásának veszélye. Szükségessé vált tehát a kereskedelmi forgalom
korlátozása, főként Lengyelország felé, amit a fejedelem már a garast és polturát betiltó
rendeletében megte , miszerint „magyarországi bort Lengyelországba vinni senkinek szabad
nem lészen, hanemha kinek bor kell, jöjjön maga érte”.53
E rendelkezés betartásával, illetve a fejedelmi birtokok és az allodiális szőlők termésének értékesítésével Bélaváry Dávid volt megbízva. Mivel a Kassai Kamara jövedelmeinek majdnem a felét, 51 375 forintot te ki a harmincadból származó bevétel, ennek
túlnyomó része pedig a borforgalomból54 származo , igen komoly felelősség hárult
Bélaváryra. Ő volt tehát a fejedelmi gazdaságpolitika gyakorlati kivitelezője, Bethlen
gazdasági szakembere Felső-Magyarországon.
Szolgálataiért cserébe Bethlen 1627-ben a Bereg vármegyei Kovászón kúriát és némi
birtokrészt adományozo neki és fiainak, amit később II. Ferdinánd is megerősíte ,
ezzel megvete e a család a lábát Felső-Magyarországon. Források hiányában egyelőre
sajnos ismeretlen Bélaváry Dávid sorsa Bethlen halála és a vármegyék visszacsatolása
után, két fia pályafutása azonban ismert. György a győri várban szolgált mint gyalogvajda és a magyar seregek bírája, majd a győri káptalan jegyzője le .55 Miklós azonban
maradt Felső-Magyarországon, és folytatva a családi hagyományokat 1661-től a Szepesi
Kamara tanácsosa, 1665-től pedig a prefektusa le .56 A család tehát meg tudta őrizni
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tekintélyét és pozícióit Bethlen halála után is. Bélaváry Miklós még az 1650-es években
is apja tekintélyének és társadalmi pozíciójának köszönhetően került rokonságba a
kassai polgárság felsőbb köreivel.57
Sokban hasonlít Bélaváry tevékenységéhez Ványai Illés kamarás szerepe is, aki szintén
helyi gyökerek nélkül, a Bethlen melle i tevékenysége révén le Felső-Magyarországon
főpénztárnok, majd kamarai tanácsos. Élete és pályája korai szakaszáról a források
sajnos csak töredékes információkat biztosítanak számunkra. Rákóczi Zsigmond erdélyi
fejedelemsége ala 1607-ben az erdélyi nagyobb kancellária írnoka volt.58 Rákóczival ő
maga is távozhato Erdélyből, és nem zárható ki, hogy 1608. december 6-án bekövetkeze haláláig a szolgálatában maradt. Zsigmond halála után fiatalkorú árvái (György és
Zsigmond) gyámság alá kerültek, örökségük megtartása érdekében pedig évekig tartó
pereskedés kezdődö . Nem tudni, hogy Ványai tovább szolgálta-e a Rákócziakat, mivel
csupán 1613-ban bukkan fel a neve a vizsgált forrásokban mint Thurzó György nádor
deákja.59 Ekkorra már a nádor körül mint a protestáns magyar érdekek nemzetközi
képviselője és az országon belüli legfőbb védelmezője, illetve a magyar belpolitikai élet
központja körül egy állandó udvartartás és kancellária alakult ki, amelynek személyzetét Thurzó bizalmi emberei és familiárisai alko ák.60 I töltö be Ványai is alsóbb
hivatali tisztet hasonlóan erdélyi működéséhez, annyi különbséggel, hogy i be tudo
kapcsolódni kora politikai és szellemi életének legfelsőbb köreibe is. Jól bizonyítja ezt,
hogy 1615-ben már Szenci Molnár Albert te róla említést Postilla Scultetica c. művében
mint legfőbb nagyszombati támogatója, Asztalos András vejéről.61 Ványai életútjának
részletes felderítése minden bizonnyal hasznos adatokhoz és értékes következtetések
levonásához vezetne mind művelődéstörténeti, mind pedig gazdaság- és igazgatástörténeti szempontból, ehhez azonban még további szerteágazó forrásfeltárás szükséges.
Bethlen hadjáratának megindítását követően nem sokkal már igen komoly szakértelmet és tapasztalatot igénylő pozíciót töltö be, és 1620 júliusában mint a csehországi
hadak fizetőmestere kapo instrukciót Bethlentől,62 majd augusztusban az anhalti
herceg melle szolgált szintén fizetőmesterként.63 A következő év nyarán Bethlen
velencei követe volt, és a dózse elő adha a elő a fejedelme kereskedelmi elképzeléseit, valamint egy ideig ő tarto a a kapcsolatot Valutelli kereskedelmi ügynökkel, ami
azonban nem hozta meg a kívánt eredményt.64 1622-ben egy rövid ideig az Erdélyi
Kancellária titkára, majd még ugyan ebben az évben a Kassai Kamara perceptora és
tanácsosa le . Előélete alapján egy pénzügyekben és kereskedelemben meglehetősen
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járatos és tapasztalt szakember lehete , aki a kamarában is ezt az ágazatot felügyelte
1628-ban bekövetkeze haláláig.
Bethlen Gábor Kassai Kamaráját működtető szakértő apparátus bemutatása Szepsy
János tanácsos tevékenységének és pályájának ismertetésével válik teljessé. Szepsyvel
kapcsolatban az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy Dominkovits Péter egy kimerítő
részletességű tanulmányban ismerte e életét és pályafutását.65
Szepsy János taxalista nemesként Sopron vármegyében kezdte prókátori pályafutását, és közel húsz éven keresztül ebben a régióban folytato ügyvédi tevékenységet a
Nádasdy család szolgálatában. Tevékenysége azonban nem korlátozódo a Nádasdyak
érdekeinek védelmezésére a vármegyei törvényszékek elő . A familiárisi kapcsolatából
adódó biztonságot és védelmet kihasználva számos ítélkezési fórum elő (úriszék,
vármegyék, városi és mezővárosi magisztrátusok, káptalanok) képviselt különféle
jogállású, társadalmi helyzetű és vagyonú személyeket kisbirtokos nemesektől a legbefolyásosabb arisztokratákig.66 Megbízható jogi jártassága ellenére azonban vármegyei
hivatalt egyáltalán nem töltö be, így a szűken értelmeze vármegyei politizálásban
nem ve részt. A Bethlen által összehívo és 1619–1620 fordulóján Pozsonyban ülésező
országgyűlésen Szepsy mint Sopron vármegye követe ve részt, és feltehetően i ismerkede össze a fejedelemmel.67 A jó helyismere el és komoly jogi jártassággal rendelkező Szepsy Bethlen pénzügyi adminisztrációjában kapo szerepet és perceptorként,
illetve alkalmanként fizetőmesterként is működö a soproni régióban. Helyi kapcsolatait kihasználva közvetítőként is tevékenykede , például Sopron megadásában vagy
az Esterházy Miklóssal folytato tárgyalásokban. 1622 után azonban kompromi álódhato addigi lakhelyén, és a Nyugat-Dunántúlról Abaúj vármegyébe települt át. I is
megmaradt a Nádasdy család szolgálatában és ura, Nádasdy Pál regéci birtokainak
ügyintézője le .68 Ebben a minőségében mindennapi kapcsolatba került a vármegyei
nemességgel is. Sikeres beilleszkedését és szakmai tekintélyét igazolja, hogy Abaúj
vármegyében több alkalommal táblabíróvá választo ák. Á elepülését követően nem
sokkal (vagy talán még abban az évben) azonban Bethlen a Kassai Kamara tanácsosává nevezte ki,69 így felmerül annak is a lehetősége, hogy a fejedelem hívásának eleget
téve hagyta maga mögö a Nyugat-Dunántúlt. Ezzel a gazdasági szakemberek melle
egy jogtudó értelmiségi szakember is bekerült a kamara vezetésébe.
A Szepsyvel kapcsolatos részletes kutatásoknak köszönhetően olyan apró mozzanatok is ismertek, amelyek a vármegyei életvitel apróbb eseményeire vonatkoznak, de
igen nagy jelentőséggel bírnak. Ilyen például, hogy Szepsy alkalmanként vendégül
lá a Bélaváryt, Ványait és a kassai kapitányt, szendrői Bornemissza Jánost úgy, hogy
a vármegyei tisztikar is jelen volt az eseményen, de az étkezésről készíte számadás
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alapján gyanítható, hogy más személyek is.70 Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a
Bethlen által kineveze felsőbb hivatalnokok személyes és talán jó kapcsolatot ápoltak a
vármegyei hivatalok betöltőivel, akik egyértelműen a protestáns köznemesség soraiból
kerültek ki. Ilyen kapcsolati viszonyból könnyen elképzelhető, hogy az alsóbb kamarai
hivatalokat, mint az adó- vagy dézsmaszedő, személyes ismeretségi alapon töltö ék be,
a jelentősebb harmincadosságról nem is beszélve. A protestáns köznemesség térnyerésével és Bethlen ala i szerepével kapcsolatban a további kutatások ebben az irányban
hozhatnak eredményeket, mindehhez azonban a források jóval szélesebb körének bevonása, valamint további „mélyfúrások” és ese anulmányok készítése szükséges.
Azonban az megállapítható, hogy Bethlen Gábor Felső-Magyarország gazdasági
irányítását olyan szakemberekre bízta, akik több évtizede a hivatali pályán tevékenykedtek vagy – például Bélaváry esetében – több generációs hivatalnokcsaládból származtak. I eni tízéves tevékenységüket nagyobb perspektívából nézve is komoly eredményeket fedezhetünk fel, amelyek a Szepesi Kamara működésében érhetők te en.
Bethlen halála után az általa felállíto rendszer természetesen megszűnt, és visszatért
a királyi igazgatás, a kamara szerveze ségében és tisztviselői karában azonban egyértelmű változás figyelhető meg. Hivatali pozíciókból egyre inkább kiszorultak a német
ajkú városi polgárság képviselői, helyüket pedig a térség bene possessionatus nemessége ve e át.71 A század közepére pedig már kitapinthatóvá válik egy olyan generációkon keresztül hivatali pályán mozgó réteg kialakulása, amely az újkori modern hivatalnokság tulajdonságait viselte magán.72
Bethlen tehát a kor színvonalán egyébként is modernnek számító Szepesi Kamara
és kamarai adminisztráció hatékonyságának javítása terén is eredményeket tudo
elérni, ezért érdemes röviden kitérni arra, hogy mindez milyen hatással volt az
erdélyi kormányszervek modernizálására. Látha uk, hogy a kulcsszerepet FelsőMagyarországon a személycserék játszo ák, így Erdély esetében is egy ilyen példa
segítségével igyekszem bemutatni az o ani törekvéseket.
Erdélyben a kincstári igazgatás legfőbb pozíciója a főkincstartóság volt. Emelle
jóval szerényebb rangú, de igen fontos szerepet betöltő főtiszt volt a fejedelmi javak
prefektusa. Feladata a fiskális birtokokat érintő teendők intézése, kincstári uradalmak
igazgatása, felülvizsgálata, mezőgazdasági munkák irányítása, adók beszedése,
vagyis a fejedelmi jószágokkal kapcsolatos gyakorlati igazgatás megvalósítása volt.
Emelle hatásköre kiterjedt a bányaügyre – só- és ércbányákra egyaránt –, a pénzverésre, tizedviceárendátori funkciójából kifolyólag a tizedügyre és bizonyos mértékig
a harmincadügyre.73 A prefektusi tisztség említése ugyan már 1591-től előfordul a
forrásokban, név szerint azonban csak Bethlen Gábor uralkodásának második felétől,
Debreczeni Tamás prefektusságától ismerjük őket.74 Debreczeni Tamás kora egyik legisD
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mertebb és legtehetségesebb gazdasági szakembere volt. A tizenöt éves háborúban
fegyveres katonai szolgálatot teljesíte és több alkalommal is megfordult Erdélyben.
A háború lezárulta után, 1608-ban elnyerte a szatmári udvarbíróságot, vagyis a vár
gazdasági igazgatója le Dóczy András főkapitány melle .75 A tisztség azonban egyre
nagyobb anyagi terheket ró Debreczenire, ezért 1610 végén megvált a szatmári udvarbíróságtól, és elfogadta Thurzó György nádor ajánlatát és tokaji uradalmának prefektusa le , ahol a nádor halála után özvegye, Czobor Erzsébet szolgálatában is megmaradt.76 A kulcsfontosságú tokaji uradalom a nikolsburgi szerződés megkötése után
Bethlen kezébe került. Ekkor Debreczeni már egy évtizede tevékenykede ezen jelentős
kiterjedésű és összete bevételi szerkezetű uradalom gazdasági ügyeiben, aminek
eredményei bizonyára felkelte ék a fejedelem figyelmét. Bethlen ugyanis jelentős energiákat fordíto az erdélyi fiskális birtokok visszaszerzésére, aminek eredményeként
az 1620-as évekre egy tekintélyes birtokállomány biztosíto a a fejedelem rendektől
függetleníte gazdasági erejét. Emelle szakíto a bérletrendszerrel, és ahol kincstári
szempontból jövedelmezőbbnek ítélte meg, o a jövedelemforrásokat fejedelmi kezelésbe ve e. Debreczeni Tamás 1623-ban le a fejedelmi jószágok prefektusa és erdélyi
tizedfőárendátor, de ezzel egy időben megtarto a a tokaji prefektusságot is. Kinevezése
után intenzíven hozzáláto a fejedelmi birtokok állapotának felméréséhez és egységes
szempontok szerinti átszervezéséhez, kiterjesztve ezt a szatmári uradalomhoz tartozó
néhány birtokra is.77 Debreczeni nem volt közvetlenül alárendelve egyetlen Erdélyben
vagy magyarországi területen működő szervnek sem, hanem az aktuális instrukciókat
közvetlenül a fejedelemtől kapta, jelentéseit pedig személyesen neki küldte.78
Debreczeni Tamással tehát a kamarai igazgatás és modern pénzügyigazgatás gyökereit importálta Erdélybe Bethlen. Az állami pénzügyigazgatás kiterjesztése ugyanis
jelentékeny mértékben megnövelte a kincstár feladatait, ami a pénzügyigazgatás
három ágának (központi irányítás, pénzkezelés és a számadások átnézése) különválasztását te e szükségessé. Az irányítást Bethlen részben magának tarto a meg,
részben a főkincstartót bízta meg vele. A pénzkezelésben a pénztárnokokat és az íródeákokat bocsáto a a kincstartó rendelkezése alá, a számadások ellenőrzésére pedig
exactorokat neveze ki. A Kassai Kamara lényegében ugyanezen beosztás szerint működö . A korszerű pénzügyigazgatás eredményeit tehát Bethlen ugyanúgy alkalmazta
Erdélyben, mint a kamarák a királyság területén. Ehhez nagy valószínűséggel a Kassai
Kamara szolgált mintául, az o ani szakemberek és gyakorlati tapasztalatok alapján.
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foglalta magába. A magyarországi kamarai uradalmak mintájára szorgalmazta Debreczeni
Erdélyben is a várkapitányi befolyás megszüntetését az udvarbíró hatáskörére.
Emia gyakran panaszkodo is, hogy a fejedelem levelére várva kell vesztegelnie, ami mia „…
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Bethlen Gábor tisztviselői Felső-Magyarországon

Oﬃcials of Gábor Bethlen in Upper Hungary
As a result of the first campaign of Gábor Bethlen and according to the treaty of
Nikolsburg, Bethlen possessed seven counties of the Kingdom of Hungary until his
death. The territory was legally under the supreme authority of the Hungarian king, but
at the same time the O oman court also aﬃrmed his vassal (Prince of Transylvania) in
his position, however, Bethlen was a ruler without restrictions. Bethlen governed the
seven counties relying on the existing institutions, i.e. the Chamber of Upper Hungary
and the Borderfortress – and District-Captain- Generals. In this paper, I study the
operation and oﬃcials of the Chamber of Szepes. The tasks of the Chamber were the
collection of the royal revenue and the direction of Upper Hungary’s economy, as well.
First, Bethlen employed local merchants for these tasks, but later, the economic experts
of the era have taken over the leading role, regardless to their origin and their religion.
The main supporters of Bethlen were Dávid Belavary, the prefect of the Prince, János
Szepsy the counsellor of the Chamber and Illés Vanyai, the superintendent of the trade.
Bethlen introduced a modern financial administration in Transylvania, which was
based on Upper Hungary’s Chamber.
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„…FRAKNÓI VÁRUNKBAN (EGY) ÚJ KINCSTÁRAT
ÉPÍTTETÜNK” – MESTEREK TEVÉKENYSÉGE A FRAKNÓI
SZÁMLÁK TÜKRÉBEN*1

Bevezetés
Esterházy Pál nádor (1635–1713) az apja idejében erőddé alakíto fraknói (Forchtenstein)
várat a 17. század második felében jelentősen kibővíte e és lakóvárrá alakíto a. Ekkor
láto hozzá a napjainkban is Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb főúri műkincsgyűjteményeként számon tarto kincstár átalakításához, ami komoly szervezőmunkát
igényelt. Egy, a feldolgozások által eddig kevéssé ismert forráscsoport szisztematikus
feldolgozásával nyomon követhetőek az ehhez kapcsolódó munkálatok, illetve az
udvari adminisztráció alapján bemutatható az alkalmazo ak hierarchiája is.
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy milyen mesterembereknek (ácsok, asztalosok,
kőművesek stb.) ado Esterházy Pál megbízásokat, és voltak-e közö ük a kincstárhoz
kapcsolódóak. A mesterek megbízási gyakoriságának és a feladatok jellegének vizsgálata segít minket abban, hogy feltárjuk, milyen gondosan váloga a meg Esterházy az
általa alkalmazo mestereket. Vizsgálatukkal azt a feltevést kívánom igazolni, hogy
a mindennapi adminisztráció szintjén érzékelhető az a folyamat, ahogy Esterházy Pál
hozzálát a kincstárhelyiségek átépítéséhez. Arra is keresem a választ, hogy mikor fogalmazódo meg Esterházy Pálban a kincstár átalakításának gondolata, mikor csúcsosodnak ki az erre fordíto költségek. Emelle a kismartoni (Eisenstadt) megbízások
összehasonlításával még teljesebb képet kaphatunk a mesterek alkalmazási gyakorlatáról, ezáltal pedig megválaszolható az a kérdés is, hogy mennyiben különbözö a
két uradalmi központ apparátusa.

*

Köszönöm témavezetőmnek, G. Etényi Nórának és külső konzulensemnek, Buzási Enikőnek,
hogy észrevételeikkel hozzájárultak jelen tanulmány létrejö éhez.

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében

Erődből kincstár
Miután Esterházy Miklós 1626-ban II. Ferdinánd adománylevele szerint „Fraknó örökös
gró aként” jog szerint is birtokba ve e a várat, átfogó átépítési munkálatok kezdődtek,
amelyek során a középkori várból az esetleges támadásoknak ellenálló erődítmény
születe .1 Az első építkezési szerződést 1630-ban kötö ék, 1640-re a jelentősebb új
épületek már el is készültek.2 Az 1625 óta nádor Esterházy különös gondot fordíto arra,
hogy a bécsi udvarhoz kötődő, főként itáliai építőmestereket alkalmazzon, így biztosítva a legkorszerűbb, legmagasabb művészi színvonalat, ahogyan később fia is, aki
számára ez már Habsburg-orientációt is jelente egyben.3 Az átalakítás során háromszoros védelmi gyűrű épült az öregtorony körül, az újjáépítés összköltsége meghaladta a 32 000 forintot.4 A bástyák, sáncok, védművek melle ekkor készült el a ma is
eredeti formájában látható várkápolna, amelyet 1642-ben szenteltek fel.5 Esterházy Pál
így emlékeze vissza a várban zajló munkálatokra: „…éppéte e atyám uram az toron
fölső részit, kinek tégláit ugy vi ük föl minnyájan, hogy egyik az másik kezében adta az téglát,
az utolsó éppen az toron tetjén lévén, az földre te e, és igy egész nap az egész téglát fölvi ék, s
azután béfödvén, Szent Mihály archangyal képit te ék föl, kinek tisztességére éppétete s az vár
is tutélája alá adato az egész Esterhás familia megmaradására.”6
Az 1650–1660-as években még végeztek néhány építési munkát, később azonban
1670-ig az építkezés szünetelt. Ekkor került újra előtérbe a fraknói vár mint a család
gazdagsága melle a császár iránti lojalitást is jelképező rezidencia. Esterházy Pál „viszont
oly mértékben ellá a fűthető szobákkal, ebédlőkkel, termekkel, s minden egyéb kényelmes és ízléses
berendezéssel, hogy azt lehet hinni, nem is magának és utódainak, hanem királyoknak építe e,
továbbá nem csak kéjlaknak, hanem háborús veszély és békesség idejére is. […] Pál nem csak
Mars várává akarta tenni, hanem nemzetsége kincseinek, valamint a több helyen szétszóródo
levéltárának biztos menedékévé is. Tudta ugyanis, hogy a család ingóságai sehol sem lehetnek
nagyobb biztonságban – legyen szó akár háborús veszélyről, akár a tűzvész pusztításáról. Van i
egy kincsesház is, mely sokkal gazdagabb, mint bárki gondolná. Alig van Magyarországon olyan
csodaszámba menő dolog, avagy a játékos természet olyan teremtménye az ásványok, növények és
élőlények világában, melyet ne lehetne i szemügyre venni, gyönyörködni bennük, s egyben elcso-

Ekkor élénken élhete Esterházy Miklós emlékezetében az az eset, amikor Bethlen Gábor egyik
alvezére körülzárta lakompaki várkastélyát, és csupán a francia generális, Henri-Duval Dampierre
segítségével sikerült visszavonulásra kényszeríteni az ostromlókat. S
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dálkozni rajtuk. Nincs is hely, mely ilyesféle dolgok tárolására alkalmasabb és biztosabb lenne.”7 Bél
Mátyás leírásából is kitűnik az a szemléletbeli különbség Esterházy Miklós és fia közö ,
amely a vár szerepét illetően mutatkozo meg. A török kiűzése után hadászati szerepe
há érbe szorult, így Esterházy Pál nyugodt szívvel állítha a reprezentációjának szolgálatába a várat és annak egyes helyiségeit. Vizsgálatom egyik célja, hogy a kincstár átépítésének a vár adminisztrációján keresztül megragadható részét bemutassam.

Források
Kutatásaim alapját azok a gazdasági iratok (megbízások, számlák és nyugták) képezik,
amelyek 1921-ben, az Esterházy-javak felosztásakor nem kerültek Budapestre, az
Országos Levéltárba, hanem ma is Fraknó várának archívumában találhatóak. Ezek
szisztematikus feldolgozásával képet kapunk a hétköznapi adminisztráció, illetve
a főúri udvar működéséről is. Alapvető adatokkal szolgálnak arról, hogy Esterházy
Pál milyen mesterembereknek ado – a kincstárhoz kötődően is – megbízásokat, ők
pontosan milyen feladatokat kaptak, ezeket milyen gyakorisággal és mekkora díjazásért végezték.
A gazdasági iratok közül a RAR F jelzet alá tartozó fraknói és a RAR E jelzet alá
tartozó kismartoni számlák alkotják az általam használt forrásbázist. Jelen tanulmány
középpontjában a fraknói, az 1680-as évek végétől 1713-ig, Esterházy Pál halálig kiállíto nyugták állnak, egy rövid kitekintés erejéig azonban a kismartoni megbízások is
górcső alá kerülnek. Az első fennmaradt számlák keletkezési éve Fraknó és Kismarton
esetében is 1667, ám az 1670-es évekből még viszonylag keveset ismerünk. A fraknói
Esterházy-levéltárban regesztagyűjtemények segítik az eligazodást a gazdasági iratok
közö , többnyire a személy és az összeg feltüntetésével, illetve utalással a megbízás
tárgyára.
A vizsgált megbízások és számlák döntő többségben német nyelvűek, szórványosan előfordulnak magyar, még ritkábban latin nyelvű dokumentumok is. Ebből az
következik, hogy a hercegi udvartartás/udvar adminisztrációja és így tisztségviselői
jobbára német ajkúak voltak. Ebben különbség mutatkozik a század második harmadában működő nyugat-dunántúli udvartartásokhoz képest, mint például Ba hyány I.
Ádáméhoz Németújváron vagy Nádasdy Ferenc országbíróéhoz Sárváron.8
B

2006, 115.

A Ba hyány-udvarban – Ba hyány I. Ádám fiainak idejében is – a gazdasági adminisztráció
alapvetően magyarul folyt, csupán a borostyánkői uradalom esetében van példa német nyelvű
instrukciókra, összeírásokra (néha két nyelven is készültek). Német nyelvű személyi összeírások
ezen kívül még Formentini Aurora udvartartásáról vannak, néhány német nyelvű leltár pedig
a németújvári fegyvertáros (Zeugwart) részére készült. Váltás csak Ba hyány II. Ádám udvartartásának adminisztrációjában figyelhető meg, amely először csak arányaiban tolódo el a német
nyelv irányába, mivel például Körmendre német hivatalnokok kerültek. További nyelvi eltolódás a
18. században történt meg. Köszönöm Koltai Andrásnak a kérdésben nyújto tájékoztatását, illetve
hogy adatbázisát rendelkezésemre bocsáto a. Az összeírások teljes jegyzéke a BÁFF honlapon
elérhető.

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében
Az 1667 és 1713 közö i időszakból Fraknó esetében összesen 25, Kismartonból pedig
35 évből maradtak fenn számlák, ezen belül 22 az olyan esztendők száma, amikor
mindkét uradalomra nézve rendelkezésre állnak (1. táblázat). Az eltelt 47 évet nézve
a fraknói forráscsoport hiányosabb, mert 22 évből nem ismerünk nyugtákat, míg ez a
szám Kismarton esetében csak 12 év. Mivel az adminisztráció a fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint is alapos és folyamatos volt, ezért a hiányzó évek iratai minden
bizonnyal későbbi pusztulás, esetleg selejtezés áldozatául eshe ek.
1. táblázat. A fraknói és a kismartoni számlák megoszlása darabszám szerint
(1667–1713)
év
1667

számlák száma (db)
Fraknó
24

1668

Kismarton

év

számlák száma (db)
Fraknó

Kismarton

év

számlák száma (db)
Fraknó Kismarton

25

1689

215

201

1702

296

164

66

1690

220

198

1703

251

145

284

184

1669

174

1691

242

193

1704

1670

265

1692

247

196

1705

221

1706

27

1672

105

1693

1679

316

1694

239

200

1707

1680

319

1695

241

221

1708

278

176

231

1709

277

154

1681

232

1682

235

1696

253

182
200

274

1697

232

1710

272

155

1683

225

1698

238

1711

263

105

1684

213

1699

305

192

1712

253

178

1687

177

1700

295

194

1713

304

111

208

1701

265

196

átlag

246

183

1688

241

Az 1680–1690-es évektől a források száma ugrásszerűen megnő, szisztematikus vizsgálatukkal jól nyomon követhetőek a várban és a kincstárban végze munkálatok. A
dokumentumok nagy mennyisége nem csupán a fraknói és kismartoni uradalom apparátusának összevetését, hanem földrajzi szempontokat is figyelembe vevő elemzését is
lehetővé teszi. Néhány kivételtől eltekintve a kismartoni számlák közö nincs adatom
arra, hogy ugyanazokat a mestereket rendszeresen alkalmazták volna, tehát a két rezidencián teljesen különálló apparátust működte ek, teljesen különálló személyze el.
A precízen sorszámozo számlák minden évben ugyanazon tematika szerint találhatóak meg, eltérés csak a keletkeze iratok mennyiségében van. Számos esztendőben
mindkét udvari adminisztráció esetében (Fraknó: 1691–1692, 1695, 1699–1704, 1706,
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1710–1711; Kismarton 1706–1707, 1710–1713) konvenciós könyvek is fennmaradtak.9 A
tisztségviselők díjazása után szerepelnek az egyes mesteremberek, alkalmazo ak éves
kifizetései, amelyeken kívül némelyek extra megbízásokat is kaptak, ezek később, a
csopor ól elkülönülve találhatóak. A forráshiányos évek ellenére megrajzolható egy
ív a tisztségviselők és mesterek díjazásáról, valamint betekintést nyerünk a fraknói
Esterházy-udvar mindennapi adminisztrációjának jellegzetességeibe.
Az udvari hierarchia bemutatásául az 1691. évet választo am, mert a kincstárban
végze munkálatokra fordíto költségek ekkor voltak a legmagasabbak. A személyzet
élén a tisz artó (Verwalter),10 illetve a fő- és alvárnagy (Ober- és Vizepfleger)11 álltak, díjazásuk mozgóbéres volt. Közülük Johann Kürchenknopf (1688?–1695?)12 fizetése volt a
legmagasabb (140 forint), Komáromy György (1688?–1700) fővárnagy javadalmazása
valamivel alacsonyabb volt (120 forint). Halálára már 1699-ben utalnak, viszont utóda,
Komáromy István csak 1700. augusztus 15-től kapta fizetését. Az alvárnagy díjazása
kevesebb mint fele volt az fővárnagyénak (55 forint), legtovább ezt a pozíciót Martin
Gieﬃng (1688?–1702) töltö e be, aki korábban pincemester volt.
Mozgóbéres javadalmazás jellemzi a kasznár és konyhasáfár (Kastner und
Kuchlschaﬀer), a sáfár (Schaﬀer), a pincemester (Kellermeister) és a pék (Pfister)13 alkalmazását is. A konyhasáfár feladata az udvar ellátásához szükséges élelmiszer beszerzése,
felügyelése és kiadása volt, ez a magyar főúri udvarokban az uradalmakból származó
termények, állatok bevételezését jelente e.14 Ba hyány I. Ádám németújvári udvarában
a konyhasáfár fizetése eleinte 20 forint, majd 16 forint volt, Rohoncon 10 forint, ez körülbelül a kasznárok fizetésével egyeze meg.15 A kasznár a gabonaraktárakat gondozta
(ki- és bemenő tételek elszámolása, tárolása, őrzése),16 Koltai András „kenyérosztó kaszRAR F 1691, Nr. 102., RAR F 1692, Nr. 100., RAR F 1695, Nr. 99., RAR F 1699, Nr. 155., RAR F 1700, Nr.
174., RAR F 1701, Nr. 149., RAR F 1703, Nr. 148., RAR F 1702, Nr. 184., RAR F 1704, Nr. 177., RAR F
1706, Nr. 152., RAR F 1710, Nr. 181., RAR F 1711, Nr. 73., RAR E 1706, Nr. 56., RAR E 1707, o.N., RAR
E 1710, o.N., RAR E 1711, Nr. 60., RAR E 1712, Nr. 72., RAR E 1713, Nr. 74.
A tisztség magyar megfelelőjét a magyar nyelvű utasítások és az éves megbízások összehasonlításával sikerült azonosítani. Például Johann Czvitkovichot a források rendre tisz artóként
említik, és tudjuk róla, hogy ő az alábbi évben a neveze tisztséget viselte. RAR F 1709, Nr. 179.
Erre egy példa: „Commissio. Vévén ezen commissiónkat fraknói tisz artónk, Czvitkovich János
hagyjuk és parancsoljuk, adjon kegyelmed i abbik gróf Erdődy Györgyné Theresia leányunknál lévő Éva
leányzónak ruházatra mennél előbb hetven forintokat, kiről quietáltatván magát, jövendőbeli számadásiba
be fogjuk venni kegyelmednek. Pozsony, 1709. július 20. Paulus Esterházy.” RAR F 1709, Nr. 134.
Az említe két tisztség azonosítása az Országos Levéltárban található, ugyanolyan felépítésű latin
nyelvű konvenciós könyvek segítségével sikerült, amelyekben Supremus, illetve Vice Castellanus
névvel illetik őket. MNL OL P 125, 106. köteg 10702. (4745 mf.)
1688-ban találkozunk Kürchenknopf nevével először, ám óvatosan kell bánnunk ezzel az ada al,
hiszen 1683-tól nincsenek fennmaradt számlák, ezért elképzelhető, hogy már korábban is hivatalban
volt, illetve a forráshiányos éveket figyelembe véve szolgálati idejének vége is bizonytalan.
Az egyes foglalkozások, tisztségek és mesterségek azonosításában, feladatkörük tisztázásában
köszönöm Dr. Go fried Holzschuh-nak, az Esterházy Privatstiftung levéltárosának segítségét.
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nárra” hivatkozik.17 Fraknón a két tisztséget egy személy töltö e be, ennél jóval magasabb díjazásért: 1691-ben Paul Händlein (1681?–1695?) 87 forint 30 krajcárt kerese ,
majd tisz artóvá lépe elő. Johann Schmi pincemester (1688?–1695?) bére 62 forint
30 krajcár volt. A két sáfár18 fizetése 33–33 forint volt, Andreas Rimanoczy 1688–1703,
Ma hias Paurnfeindt (aki 1681–1682-ben majoros volt Fraknóváralján) pedig 1688–1695
közö töltö e be a tisztséget. Michael Wehler pék kivételesen hosszú ideig (1690–1713)
szolgált az udvarban, éves bére a sáfárokéval vetekede , sőt 1691-ben (35 forint) meg
is haladta azt. Ő azonban írástudatlan volt, az elismervényeket más írta alá helye e.
Katonai funkciói voltak a mérnöknek, illetve szertárőrnek (Ingenieur, illetve
Zeugwarter) és az öt puskamesternek (Büchsenmeister). A mérnök-szertárőr fizetése kiemelkedően magas, az udvari tisztségviselőkével egy szinten volt, 1691-ben
megegyeze a tisz artóéval (140 forint), amely a tisztség fontosságáról, megbecsült
voltáról tanúskodik. A vizsgált időszakban a Brabant család birtokolta ezt a tisztséget.
Legtovább Franz Carl Brabant (1688–1709) volt mérnök-szertárőr. Özvegye, Sophia
Brabantin a május 25-ig járó fizetését, 44 forint 12 krajcárt május 26-án ve e át.19
A kerteknek 1691-ben három udvari kertész viselte gondját. Legjobban a fraknóváraljai
kertész kerese (33 forint), fizetése megegyeze a sáfáréval, őt a rangsorban a
nagyhöflányi (30 forint), majd a lajtaszentmiklósi (12 forint) köve e. Néhány kivételtől
eltekintve i sem volt jellemző a rövid szolgálati idő. Balthasar Stickhler fraknóváraljai
udvari kertész bizonyíto an 1682 és 1692 közö szolgált. Rokoni kapcsolat feltételezhető
Ma hias Schiessl (1689–1691) lajtaszentmiklósi és Adam Schiessl fraknóváraljai (1694–
1695), majd nagyhöflányi (1699?–1704/1705) kertészek közö . Bécsben is volt egy hercegi
kertészük, aki 70 forintot kerese , bár 1691-ben név szerint nem említik. Lehetséges,
hogy már ekkor is Johann Englman (1692–1700/1701) viselte gondját a bécsi kertnek.
A gazdaságirányítás Nagymarton (Ma ersburg), Siklósd (Sigleß), Pecsenyéd
(Pö sching) és Völgyfalva (Zillingthal) (paraszt)gazdaságaiban az o ani majorosgazdák
(Mayr) feladata volt. Hans Tangl (1690–1708) siklósdi és Georg Matkoviz (1691–1692)
völgyfalvai 33, míg Hans Weninger (1682–1695?) nagymartoni és Németh András
(1689–1695?) pecsenyédi majorosok 30 forintot kerestek, fizetésük a sáfárokéval egyező
sávban volt.
A nagyhöflányi fürdőt a fürdőmester (Badschöpfer) irányíto a.20 Két udvari erdész
(Waldferster) gondozta a grófság erdeit, munkájukért évi 18-18 forintot kaptak, egyikük,
Andreas Schwaiger, aki 1688–1703 közö állt alkalmazásban, már 1670-ben vadászként
(és erdészként) is fel volt tüntetve, ekkor 24 forint fizetéssel. A tómesternek (Teichmeister,
siklósdi székhellyel) a tavak üzemeltetése, legfőképp a csatorna- és gátépítés volt a
feladata, hogy a víz eljusson a kertekhez.21 Hans Wu(e)rzer igen hosszú ideig, 1691–
1709 közö volt tómester, bére az ado évben 32 forint 31 krajcár volt. A kútmester
K

2012, 371.

„rural Verwalter” – Dr. Go fried Holzschuh közlése.
RAR F 1709, Nr. 185.
Személyére és fizetésére 1699–1703 közö van adat, mely szerint 3 forintot kapo .
Dr. Go fried Holzschuh közlése.
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(Brunnmeister) tervezte, ásta és gondozta a kutakat. Ahogy a nyugtákból kiderül, az ács
(Zimmermann) volt egy személyben a kútmester is. Andre Schonenkliener már 1681 óta
szolgált ácsként, kútmesteri tisztségét azonban 1695-ben említik először éves megbízásában, 1699-ben már Veith Rannacher tölti be ezt a pozíciót. Fizetése valószínűleg
a ke ős feladatkör mia tért el az udvarban foglalkoztato más mesteremberekétől.
Egy kéményseprőt (Rauchfangkehrer) is alkalmaztak, bére egészen magas (45 forint) és
állandó volt, a sáfár és az alvárnagy közö i sávban helyezkede el. Dominicus Pelato
1688-tól lá a el ezt a feladatot.
A várszemélyzet legalsó fokán a darabontok (Trabant), az őrök (Wächter) és a kapusok
(Kapusch) álltak, akik a számlákban minden esetben együ szerepelnek. Számuk
változó volt, 1691-ben 8 csatlóst, 2 őrt és egy kapust, illetve egy (üst)dobost (Hörpauker)
alkalmaztak, egyenként 18 forint bérrel, összköltségük 216 forint volt. Hanns Neubauer
(1688?–1691) adogatót, vagyis mások kezére dolgozót (Zureicher) név szerint is említik,
fizetése a vizsgált időszakban végig állandó volt (25 forint).
A bécsi intéző 75 forint állandó fizetéssel a vizsgált számlacsoport végén kapo
helyet, feladata valószínűleg a bécsi ház körüli teendők intézése és koordinálása volt.
Völcsey György 1690 és valószínűleg 1702 közö töltö e be e tisztet. Szolgálatának vége
azért kétséges, mert a nyugták szerint 1702-től Georg Anton Völcsey aláírása szerepel a
vonatkozó dokumentumokon, amely az eltérő pecsét okán arra utalhat, hogy fia vagy
más, vele rokonságban álló személy le a bécsi ügyek intézője.22 Ennek ellentmond
viszont az, hogy a fennmaradt konvenciós könyvekben 1711-ben is a Georg Völcsey
név szerepel, tehát lehetséges, hogy csupán névmódosításról vagy pontosításról van
szó. 1690-től találkozunk Johann Carl Habersack neustadti orvos nevével, aki 1700-ban
bekövetkező haláláig minden évben 100 forintot kapo . Ez évi fizetését özvegye, Eva
Barbara Habersackin ve e át.

A mesterek alkalmazásának sajátosságai
A fraknói várban számos mesterember dolgozo , egy részük állandó bért kapo ,
másokat csak alkalmanként foglalkozta ak, munkájukért a teljesítés után kapták fizetésüket. Az asztalos (Hoftischler), lakatos (Hofschlosser), tetőács (Schifter), faesztergályos
(Drechsler), kádár (Ho inder), ács (Hofzimmermann) és két kőműves (Hofmaurer) rendszeresen, szinte mindig, míg kovács (Hofschmied) ritkán kerül említésre. Fizetésük mindvégig állandó volt. Az asztalos, a lakatos, az esztergályos és a tetőács egyben puskamester is volt, bérük 37 forint volt. A kőművesek ennél valamivel többet kerestek (42–42
forint), a kádárnak 38 forint, az ácsnak – ahogyan már fentebb látha uk – 46 forint volt
a fizetése. Az állandó fizetésen túl többen kaptak még egyedi megbízásokat is, amelyek
közül néhányat a későbbiekben fogok ismertetni.
Georg Anton Völcsey (†1730) sírja a fraknóváraljai plébániatemplomban található, ahogy Paul
Händlein tisz artóé (†1709. jan. 1.), Johannes Völcsey fővárnagyé (†1688, „Kastellen auf Forchtenstein”),
illetve Esterházy Pál egyik fiáé, Ádámé (†1720) is. S
-K 1993, 173–174.

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében
A kismartoni kastélyban némileg eltérő a mesterek apparátusának összetétele.
Kútmester, kádár, ács 1668-tól folyamatosan szolgált az udvarban, kőművesre az 1690-es
évek közepétől van utalás. Az éves megbízásokat vizsgálva érdekes különbség, hogy
asztalost, kovácsot csak 1683–1684-ig említenek, lakatost pedig csupán 1672-ben. Ez nem
jelenti azt, hogy ne le ek volna különféle, a felsorolt szakembereket érintő munkák,
csupán azok elkülönülve, listák külön csoportosíto formájában találhatóak, amelyek
alapján az elvégze munkájukért kapták fizetésüket. Simon Haast 1668–1680 közö
udvari ácsként, 1668-ban, majd 1679–1683 közö udvari asztalosként jelölik meg a
források. Éves díjazása asztalosként 51 forint 20 krajcár, ácsként pedig 50 forint volt,
amelyet a két tisztségért külön-külön kapo meg. Általánosságban elmondható, hogy
a kismartoni mesterek jobban kerestek, azonban éves fizetésük mindvégig ingadozó
volt, a nyolcvanas évektől egy nem folyamatos emelkedés kezdődö . Így például a
kútmester Hans Reich 1682-ben 41 forint 40 krajcárt, az 1700-as évek elején pedig már
75 forintot, de 1687-ben például 82 forintot kapo . A kádár fizetése 1713-ig 31 forint 40
krajcár és 40 forint közö változo , az ács 50–62 forint közö kerese . Néhány kivételesen magas összegtől eltekintve Kismartonban is megfigyelhető a mozgóbérek 1695.
évi maximuma, emelle azonban a kútmester esetében egy 1702-es másik maximum,
az ácsnál pedig 1703–1704-ben egy minimum rajzolódik ki, amely után viszont bére
újra emelkedni kezde . A kismartoni kőműves fizetése megegyeze a fraknóiéval.
Annak ellenére, hogy a források alapján külön apparátus dolgozo a két uradalomban, két mester esetében a fraknói és a kismartoni gazdasági iratok közö is kimutatható tevékenységük. Paul Gerstl nagymartoni üvegest – akinek fraknói megbízásairól még a későbbiekben lesz szó – az 1680-as évektől a kismartoni uradalomban is
alkalmazták. 1680-ban a boldogasszonyi (Frauenkirchen) fogadóban és a kastélyban
dolgozo , összesen 100 forintért,23 illetve három évvel később kastélybeli munkáiért
53 forintot kapo .24 1706–1708 közö pedig munkáiról tételes listák maradtak fenn,
amelyek szerint évente átlagosan 72 forintot kerese .25 A Kismartonban 1679–1683
közö rendszeresen foglalkoztato kőfaragó, Sebastian Rauschmayer neve pedig a
fraknói elszámolások közö bukkan fel 1681-ben és 1682-ben, amikor 50–50 forintért
egy Szent Antal- és egy Szent Mátyás-oszlop elkészítésére kap megbízást.26

RAR E 1680, Nr. 292. és RAR E 1680, Nr. 312.
RAR E 1683, Nr. 214.
RAR E 1706, Nr. 179/18., RAR E 1707, Nr. 196/34., RAR E 1708, Nr. 173/13.
RAR F 1681, Nr. 230. és RAR F 1682, Nr. 185. Megbízásaira már Galavics Géza is hivatkozo (G
1988, 147., 160.) az összeg megjelölése nélkül S
-K
1982 alapján. Esterházy Pálnak volt
egy fogadalma: amely szentnek a napján kap meg egy magasabb címet, annak kőoszlopra állíto
szobrot emeltet. (Erről a birodalmi hercegi cím megszerzése okán állí ato Mária-oszlop kapcsán
emlékezik meg. E
1696, 121–122.) Nádorrá 1681-ben Szent Antal napján (jún. 13.) választo ák, egy hónap múlva már megbízást ado a szobor elkészítésére (júl. 20., RAR F 1681, Nr. 230.
Ez a dokumentum hiányzik, tartalmára csak a regeszta utal.). 1682-ben Szent Mátyás napján (febr.
24.) kapta meg az Aranygyapjas Rendet, a szobrot pedig december 8-án fize e ki (RAR F 1682, Nr.
185.). Nádorrá választásáról, illetve az Aranygyapjas Rend elnyeréséről a családi naplóban is ír. TT
1888, 219.
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Mindkét uradalmi központra igaz, hogy a mesteremberek többsége folyamatos, akár
több évtizedig tartó alkalmazásban állt. Figyelembe véve a forráshiányos éveket is,
Thomas Niederhauser asztalos 43, Christoph Ruebacker lakatos 25, Thomas Helﬀer
tetőács és Michael Karbava faesztergályos 22, Georg Stumpf kádár 15, Andre
Schonenkliener és Veith Rannacher ácsok 14 évig szolgáltak a nádornak Fraknón.
Kismartonban Hans Reich kútmester 25, Nicolaus Sche ács 24, Simon Haas asztalosként és ácsként 15, Hans Wagner kádár 13 éven át állt alkalmazásban (1. ábra).
1. ábra. Néhány mester alkalmazásban eltöltö éveinek száma, 1668–1713

„…fraknói várunkban (egy) új kincstárat épí etünk”
A gazdasági iratok segítségével nem csupán a kincstárban végze munkálatok, hanem
az o dolgozó mesteremberek tevékenysége is jól nyomon követhető. A forrásado ságok a mesterek közül Thomas Niederhauser példáján keresztül teszik lehetővé
leginkább egy mesterember alkalmazásának általános bemutatását. Nevével 1670-től
egészen a nádor haláláig biztosan találkozunk. A forrásbázis hiányosságát figyelembe
véve nehezen feltételezhető, hogy a hiányzó években ne kapo volna megbízást.
Az udvari asztalosként megneveze Niederhauser az évi konvencióján (37 forint)
felül rendszeresen kapo egyéb megbízásokat. Erre az egyik konkrét példa, amikor
1689-ben a völgyfalvai majorság hercegnői szobájába négy ablaktáblát kere el („4

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében
Fensterstöcks sambt den Ramn”) és négy ajtót kelle készítenie.27 Legtöbb megbízását
1691–1692-ben kapta, ekkor keresete az állandó fizetésével együ megközelíte e a
200 forintot. 1691-ben a soproni jezsuita konviktus épületében húsz pár zsalugáter
(„Fensterlade”) és két keretbe foglalt ajtó („eingefaßte Thirn”) elkészítéséért kapo 50
forintot,28 továbbá új ágykeretet („neuen Pethsta en”) is készíte a várba.29 1692-ben a
soproni konviktusban asztalokat és karosszékeket („3 Thischl und 6 Leinstüell”), valamint az alsó udvarházban négy keresztfát („Creuzstöckh”)30 gyárto és ablakkereteket
(„Fensterrahmen”) javíto .31 A fraknóváraljai kolostorban a munkálatokhoz szükséges
feste vagy lakkozo faanyag („bemelten Holz”) vásárlására 50 forintot kapo a tisz artón
keresztül.32 1694-ben templomi főoltárt („hochem Althar in die Frau Haither Kürchen”),33
1700-ban pedig diófából karzatszékeket készíte 132 forintért a fraknóváraljai plébániatemplomban („Chorstühle von Nussbaumholz beim Closter”).34 1695-ben a fraknóváraljai

RAR F 1689, Nr. 156. „Außzug von Thoma Nidhaußer Tischler zu Forchtenstain und beiden Schaﬀer recognoscirt wegen in der gnedigen fürstin Zimmer im Zillingthaler Mayrhof gemachten und auß dem Rändt ambt
bezalten Tischler Arbeith. Betrag 8 fl” A lábjegyzetekben a vonatkozó dokumentumokra a hátlapjukon
található rövid kivona al hivatkozom, amelyek a munkák néhány szavas leírásait tartalmazzák. Az
idéze megbízásokon Esterházy Pál sajátkezű aláírása szerepel, amelyekben utasítja tisz artóját,
hogy fizesse ki az ado mesterembert. A bennük szereplő fogalmak azonosításához a Grimmszótárat (DWB), illetve az Il nuovo dizzionario delle due lingue tedesca-italiana online változatát (NDTI)
használtam.
RAR F 1691, Nr. 162. „Tischlers Auszügl wegen ins Convict Haus gemacht und verfertigter Tischler Arbeits.
Betrag 50 fl.” A soproni konviktusban 1691–1692-ben végze munkálatok valószínűleg abban a Szent
György utcai épületben zajlo ak, amelyet Esterházy Pál adományozo a jezsuitáknak. S
1935, 59.
RAR F 1691, Nr. 166. „Commission undt zu gleich Qui ung umb dem Maister Thoman Niderhaußer Hof
Tischler wegen gemachten neuen Pethsta en in das Schloß Forchtenstain bezalten gelts. Betrag 15 fl”.
A fogalmat nem sikerült egyértelműen azonosítani, a vonatkozó listán így említik: „4 Creuz Stöckh
gemacht, sambt denem Ramen”. Lehetséges, hogy festmények rögzítéséhez használatos elemről van
szó, amelyhez támpontot Ba hyány I. Ádám feljegyzése ad. E szerint az asztalos feladata Christian
Kner képeinek felszegezése kapcsán: „az új palotában az kípeknek felszegezése, az melyek kölemb-kölemb
féle keresztfákkal meg lesznek készétvén”. K
2008, 407–408., illetve a feladat jellegének említése
nélkül: K
1990, 158–159.
RAR F 1692, Nr. 167. „Auszügl dem Maister Thoman Nid(er)haußer, seine vertichte Tischler Arbeith in
forchtenauer undern Edlhof und öedtenburger Convict Hauß bezalt mit 17 fl”.
RAR F 1692, Nr. 246. „Commission ihro hoch fürstlicher Durchlaucht dem alhierigen Hof Tischler Thoman
Niderhaußer, vor alhiriges Closter Gepau No urft, Tischler Holz zu erkaufen, interim gelt zu geben. 50 fl”.
További megbízásai 1692-ből (csak az összeg megjelölésével): RAR F 1692, Nr. 174. „39 fl 36 kr”, RAR
F 1692, Nr. 217. „10 fl”, RAR F 1692, Nr. 226. „9 fl”.
RAR F 1694, Nr. 169. „Commision ihro hochfürstlicher Durchlaucht undt zu gleich darauf begriﬀene
Bescheinung von hierigen hof Tischler Maister Thoman Niderhaußer, das ihme nach Frau Haiter Kürchen
an der Strasl: verförtigte hoch Altar, auß dem forchtenstainer Rändtambt bezalt worden per abschlag 50 fl”.
Valószínűleg ez a soproni jezsuiták Szent György utcai templomára vonatkozik. A nádor adományaival felújíto , barokkizált templom új oltárát ugyanis 1694-ben szentelte fel Kollonich Lipót
érsek. S
1935, 62.
RAR F 1700, Nr. 295. Adelheid Schmeller-Ki is hivatkozik erre a megbízásra a plébániatemplomban: S
-K 1993, 146.
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kolostorépületben visszamenőleg – valószínűleg egy korábbi megállapodás szerint
több részletben – a már elvégze munkáiért fize ek neki.35
Az udvari asztalos esete azért lényeges, mert az említe néhány megbízásán felül a
kincstárhoz kapcsolódóan is több megrendelést kapo . 1691-ben Christoph Ruebacker
udvari lakatossal együ dolgoztak a kincstárban 45 forintért: Niederhauser 24 forint,
Ruebacker pedig 21 forint 12 krajcár részesedéssel az elvégze munkáért.36 Ugyanebben
az évben utasíto ák a tisz artót, „hogy a mi udvari asztalosunknak a csatolt kivonatunk
nyomán a kincstárban 25 nagy képkeret, 8 keresztfa és egy új nagy szekrény elkészítése vége
40 forintot hiánytalanul fizessen ki”.37 Az 1692. évi megbízás és nyugta beszédesebb az
előzőnél: „mivel fraknói várunkban (egy) új kincstárat és további új szobákat/termeket építtetünk”, a herceg elrendeli, hogy Johann Kürchenkhnopf tisz artó „minden faanyagot,
ami az ablakokhoz, ajtókhoz és miegyebekhez szükséges, vásároljon meg, és fizessen ki […], és az
összes kiadás, amit az udvari asztalosunk ellenjegyez(ni fog), […] számára vita nélkül megtérítendő”.38 A megbízást a nádor március 28-án írta alá, az asztalos pedig „a várbeli új építkezéshez szükséges megmunkálható fa megvásárlásáért” már április 18-án átve e az 50 forintot.
A feldolgozo források alapján nem ő az egyetlen, akiről név szerint tudjuk, hogy a
kincstárhoz kapcsolódóan kapo megbízásokat. Christoph Ruebacker udvari lakatos
neve több évben is előfordul. Amelle , hogy 1691-ben együ dolgozo Niederhauserrel,
már 1689-ben „a kincstárunkban elvégze lakatos munkáért” augusztus 13-án Esterházy
utasítja tisz artóját 24 forint kifizetésére, a munkáról azonban sajnos nem közöl egyéb
információt.39 1694-ben Ruebacker tanúsítja, hogy segédje 112 napot (január 18-tól május
9-ig) dolgozo lakatosmunkákon a kincstárban („Schloßer Arbeith in die fürstliche Scha
Cammer ins Schloß”), amiért összesen 224 font marhahús volt a fizetsége. Ennek árát a
tisz artó téríte e meg Michael Strauß mészárosnak.40 Egy másik megbízás alapján –
amely ugyanebben az időszakban elvégze munkára vonatkozik – kikövetkeztethető,
hogy a már elkészíte szekrényekre a lakatossegéd vereteket készíte .41

RAR F 1695, Nr. 173. „Schein von forchtenstainer Hoftischler geför igt, wegen ihme auf die forchtenauer
Closters Arbeith in Abschlag dießes Jahr gegebenen Geldts. Betrag: 220 fl 45 kr”.
RAR F 1691, Nr. 159. „Commission ihro hochfürstlicher Durchlaucht und Qui ung von Tischler und
Schloßer wegen in der Scha Cammer verfertigten Arbeith. Betrag: 45 fl 12 kr”.
RAR F 1691, Nr. 163. „Commission undt zu gleich Qui ung umb dem Maister Thoman Niderhaußer Hof
Tischler, wegen vertichter Tischler Arbeith bezalten geldts. 40 fl”.
RAR F 1692, Nr. 216. „Commission Ihro hochfürstlicher Durchlaucht, das zu denen Fenstern undt Thirn
in die neuen Zimer und Scha Cammers ins Schloß das betürﬀtige Tischler Holz solle erkhauﬀen und auß
dem Rändtkambt bezalt werden. Betrag 50 fl”.
RAR F 1689, Nr. 160. „Commission Ihro hochfürstlicher Durchlaucht wegen dem Schlosser zu bezalhen 24
fl”.
RAR F 1694, Nr. 134. „Schein von Maister Christoph Ruebackher Hofschloßer und Michael Straussen
Fleischhackhern in Forchtenstain geför igt wegen dies Jahr auf ainen Schloßer Gesöllen empfangenen
Rintfleisch und hiervor aus dem Rändtambt bezalten geldts. Betrag: 15 fl 39 kr 3 pnl”.
RAR F 1694, Nr. 168. „Commission ihro hoch fürstlicher Durchlaucht, das dem alhirigen Hofschloßer
Christoph Ruebackher, auf ainem Gesöllen wochentlich ain th(a)l(ler) geldt und das Braevenda solle geraichet
worden. Betrag: so ihme in gelt zalt worden 24 fl”.

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében
A kincstárban különböző kőműves- és ácsmunkákat is végeztek,42 amelyeken felül
Paul Gerstl üveges esete lényeges még számunkra. Őt annak ellenére, hogy a dokumentumok nem bizonyítják állandó alkalmazását, több forrás is udvari üvegesként
(Hofglaser) nevezi meg.43 Neve nem szerepel a mesterek éves kifizetéseinek csoportjában
és a fennmaradt konvenciós könyvekben sem. Tevékenységéről főként listák maradtak
fenn, amelyekben tételesen felsorolták az egész uradalomban elvégze munkáit és a
fizetségül járó összegeket. Ezek alapján 1689-ben, 1690-ben és 1694-ben is dolgozo a
kincstárban. 1689-ben összesen 37 forint 19 krajcár 2 dénárt kapo a kastélyban és a
fraknóváraljai felső udvarházban teljesíte munkáiért, továbbá a kegytemplomban a
Szent Sírnál két ablakot kijavíto negyven „szokványos” üveglappal („zu Forchtenau
zum heyligen Grab zwey Fenster neu gemacht mit 40 gemainer Scheiben, ieder pro 3 den.”).44
Az év folyamán több ízben is dolgozo a kincstárban: szeptemberben három nagy
táblaüveget/üveglapot („Tafel Stuek”), novemberben 48 nagy üveglappal beüvegeze
tizenkét új ajtót készíte („zwelf neue Thüren mit 48 Tafel Stuek verglast”), ezek minden
bizonnyal szekrényajtók voltak. Még további három-három táblaüvegért/üveglapért
(„Tafel Stueks”) járó fizetségével együ összesen 28 forint 30 krajcárnyi bevétele kötődö
a kincstárhoz. Az egy évvel későbbi lista alapján alig 4 forint származo onnan.45 1694ben jóval több munkája volt az uradalomban. A kivonat alapján dolgozo a vár melle
az alsó és felső udvarházban, Újtelken (Neustift an der Rosalia) Siklósdon, Völgyfalván,
Pecsenyéden, a soproni konviktusban és a kisboldogasszonyi (Kleinfrauenhaid) templomban is, összesen 100 forintért.46 Ennek csaknem felét az 1694 májusában „az új kincstárba” készíte 24 üvegeze ajtó („…in den neuen Scha Kammer 24 Thüren verglaßt und
sint eingeschnidten wordten”) te e ki. Az ehhez szükséges 96 üveglapból („Tafel”) 70-nek
darabját 30, további 26-nak darabját pedig 36 krajcárért számolták el (ez összesen 50
forint 36 krajcár, amely összeg alig marad el az alvárnagy évi konvenciójától). Hat
méretre vágo üveglapból álló szekrényt („Kästen 6 Tafel Stuks eingeschnidten”) is gyárto a kincstár számára – valószínűleg az asztalos által készíte szekrények ajtóiba –,
majd decemberben készült még hat méretre vágo üveglap („6 Tafel eingeschnidten”) is.

RAR F 1691, Nr. 172. „Schein von beiden Schloß Pflegern und Bernhardt Gi enbacher Hofmaurern, das
denen auf hoch fürstliche Commission auf genohmenen Maurern und Zueraichern ihre Tagwerch bezalt
worden. Betrag: 69 fl 30 kr”, és RAR F 1692, Nr. 140. „Schein von forchtenstainer beiden Schloß Pflegern
und des Hofzimmermans, wegen vertichter Zimmer Arbeith bei dem Schloß Forchtenstain so richtig bezalt
worden mit 403 fl 9 kr”.
Az uradalmi birtokok településein végze üvegesmunkáiért a következő összegeket ve e át: RAR
F 1691 Nr. 151. „110 fl”, RAR F 1695 Nr. 171. „28 fl”, RAR F 1703, Nr. 203. „101 fl”.
RAR F 1689, Nr. 152. „Außzug von Paul Gerstl Hofglaser zu Märterstorf, beiden Schloß Pfleger und Schaﬀer
recognosciert wegen nache Schloß Forchtenstain gemachter Glaser Arbeith auß den Rändtambt bezalten pahr
geld. Betrag: 37 fl 19 kr 2 den”. A fraknóváraljai kegytemplomban a 17. század utolsó évtizedeiben
nagyobb átalakításokat hajto ak végre Esterházy megbízásából, amelyeknek a fraknói várban
alkalmazo mesterek voltak a kivitelezői. S
-K 1993, 144–146.
RAR F 1690, Nr. 172. „Auszügl von Hofglaßer wegen bei der Grafschaft vertichten glaßer Arbeith. Betrag:
50 fl”.
RAR F 1694, Nr. 172. „Glaßer Auszug von Maister Paul Gerstl wegen bei dem Schloß und andern vertig
bei der Grafschaft gemachten Hofarbeith. Betrag 100 fl”.
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2. ábra. Munkálatok a fraknói kincstárban, 1689–1694

Az üvegesmunkák jellege alapján kijelenthető, hogy a kincstárba több üvegajtós
szekrény készült. Kiss Erika szerint Nádasdy Ferenc sárvári tárházában az almáriumok előoldala dróthálóval boríto volt,47 ezért az Esterházy kincstárában elhelyeze
üvegajtós szekrények a reprezentációs igény magasabb szintű megjelenésének bizonyítékai lehetnek, de figyelembe kell venni azt is, hogy Nádasdy kincstárának kialakítása (1669) óta eltelt közel harminc év. Kétségtelen, hogy Nádasdy tárházainak a
fennmaradt leltárak szerinti rekonstrukciója alapján egy karakteres mecénás és gyűjtő
képe rajzolódik ki,48 akinek a maga korában szinte példa nélküli gyűjtőtevékenységéről
Esterházynak is tudomása volt (kincstár, képtár). Az is köztudo , hogy az értékesebb
tárgyak és a festmények egy része – rokonsága mia is – valamilyen úton a nádorhoz
kerültek.49 Az egész világ felé érdeklődéssel forduló főúr már az 1656 elő keletkeze ,
Egy csudálatos ének című versében megfogalmazta a Kunstkammer-ideológiát,50 amely
aztán az 1690-es évekre a gyakorlatban teljesede ki.

K

2010b, 209.

B

2010, B

B
2001, S
2006–2007.
Á

2009, Á

2012, K

2010a, V

2010.

1997. Emelle az ado tárgyak ismertetése a kiállítási katalógusban: S
2012. A költeményt l. RMKT 598–617.

Mesterek tevékenysége a fraknói számlák tükrében

Összegzés
A fennmaradt fraknói gazdasági iratok szerint 1689 és 1694 közö minden évben
végeztek munkálatokat a kincstárban,51 a legtöbb pénzt 1691-ben fordíto ák erre (2.
ábra). Ez az időszak egybeesik Esterházy Pál pályafutásának csúcsával, hiszen ő ekkor
már 1681 óta nádor, 1682-től aranygyapjas lovag, 1687-től pedig birodalmi herceg volt,
azonban megkezdődö az aktív politizálástól való visszavonulása is. Ekkor érezhe e
időszerűnek a várban már korábban létező kincstárhelyiségek átalakítását, amivel valószínűleg reprezentatívabb teret kívánt biztosítani műtárgyainak.
Esterházy gondosan és gyakorlatiasan váloga a meg a kincstárban dolgozó mestereket, ugyanis a megbízások mindegyikét a várban évtizedekig szolgálatban álló szakemberek kapták. Feladatukat is ő jelölte ki, minden megbízáson sajátkezű aláírása
szerepel. A munkálatok jellegét és arányait tekintve leginkább asztalos- és üvegesmunkák folytak, a kivitelezést Thomas Niederhauser udvari asztalosra és Paul Gerstl
nagymartoni üvegesre bízták. Az előbbi mester kimagaslóan hosszú ideig, 43 évig
állt alkalmazásban, de Gerstl tevékenysége is kimutatható már 1680-tól egészen
1708-ig, Fraknón és Kismartonban egyaránt. Christoph Ruebacker udvari lakatos 25
és Andre Schonenkliener udvari ács pedig 14 évig szolgált a nádornak, akik ugyancsak dolgoztak a kincstárban. A két adminisztráció összehasonlításával, a mestereket
vizsgálva bizonyítást nyert, hogy a mesterek hosszú szolgálati ideje mindkét uradalomban általános gyakorlat volt, különbség csupán az éves megbízási díjakban és az
apparátus összetételében volt. A kismartoni mesteremberek jobban kerestek ugyan,
azonban a fraknóiak több extra megbízást kaptak, amellyel évi konvenciójukat meg
is ötszörözhe ék, ahogy te e ezt például Niederhauser 1692-ben. A két apparátus
közö a személyi átfedés sem volt jellemző, a tárgyalt mesterek közül csak Gerstlt
alkalmazták mindkét rezidencián.
A kincstárhelyiségek szerveze átalakításával új korszak kezdődö a kincstár
életében. Az üvegajtós, veretes szekrények a reprezentációs igény növekedésének jelei
lehetnek, azonban a feldolgozo források alapján nem tisztázo , hogy a már meglévő
kincstárhelyiség berendezésén változtato a nádor vagy új szobákat épí ete e célra.
A megbízásokban többször visszatérő „új kincstár építése” megjelölés az utóbbi lehetőségre utal, viszont erre a felvetésre sem adnak választ a bemutato gazdasági iratok.
Elég valószínű azonban, hogy a régebbi, esetleg kevésbé igényes bútorokat akarta
Esterházy újakra lecserélni. Az mindenesetre egyértelmű, hogy a kilencvenes évek első
felében, a számlákban és megbízásokban megfogható nyoma maradt a Scha kammerben
végze , egymáshoz kapcsolódó munkálatoknak, amelyek a kincstárhoz való megváltozo viszonyt jelzik.

A dokumentumok 1693-ból elvesztek.
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„…in unsern Schloß Forchtenstein (ein) neue Schatz Cammer von
neuen erbauen lassen” – Die Tätigkeit der Handwerker im Spiegel der
Rechnungen aus Forchtenstein
Palatin Nicolaus Esterházy (1583–1645) hat, als er die Burg Forchtenstein in der 1630–
40er Jahren umbaute, primär die defensive Funktion der Burg betrachtet. In der Zeit des
Sohns, Palatin Paul I. Esterházy (1635–1713), wurde aber mehr Wert auf Repräsentation
gelegt. Vermöge seiner Tätigkeit entstand die Basis der Scha kammer, die später eine der
bedeutendesten herrschaftlichen Kunstkammern in Ost-Mi eleuropa wurde.
Durch die Erforschung der wirtschaftlichen Dokumente (Rechnungen, Qui ungen,
Kommissionen), die sich im Esterházy-Archiv der Burg Forchtenstein befinden, können
wir auf der Ebene der alltäglichen Verwaltung den Prozess rekonstruieren, wie und wann
der Palatin die Scha kammer bewusst auszubauen begann. Die Qui ungen sind ab 1667
erhalten geblieben, nach der frühen unvollständigen Periode wächst ihre Zahl in den 1680–
90-er Jahren und durch die systematische Bearbeitung bis zum Tod des Palatins können
wir die Arbeiten in der Burg und in der Scha kammer verfolgen.
Anhand der Quellengruppe können wir feststellen, welche Handwerker in der Burg
arbeiteten, welche Kommissionen sie ha en, wie oft und wie groß ihre Besoldung war. Gemäß
den Auszahlungen war die mehrere Jahrzehnte lange Anstellung in beiden Residenzen
typisch. In Forchtenstein standen Hoftischler Thomas Niederhauser 43 Jahre (1670–1713),
Hofschlosser Christoph Ruebacker 25 Jahre (1688?–1713), in Eisenstadt Brunnenmeister Hans
Reich 25 Jahre (1679–1704), Hofzimmermann Nicolaus Sche 24 Jahre (1684–1713) im Dienst
von Esterházy. Aus den Kommissionen können wir umfassende Informationen über die
Tätigkeit der Handwerkers erhalten. Von den 1690-er Jahren an zeichnen sich Umbauten
in der Scha kammer ab, wobei jene Handwerker Kommissionen ha en, die wegen ihrer
kontinuierlichen Anstellungen sowieso in der Burg waren, z.B. neben dem schon genannten
Niederhauser und Ruebacker auch der Ma ersdorfer Hofglaser Paul Gerstl. Sie machten
zwischen 1689 und 1695 25 große Bilderrahmen, große Kästen, Beschläge und zusammen
36 „neuen Türen verglaßt”, nach einer Kommission aus 1692 „demnach wir in unsern Schloß
Forchtenstein ein neue Schatz Cammer neben andern etlichen Zimmern von neuen erbauen lassen”.
Gemäß den Qui ungen gab es sehr viele Glaserarbeiten in der Scha kammer, die Beweise für
den höheren Repräsentationsbedarf darstellen, hauptsächlich weil es auch bekannt ist, dass
in der Scha kammer der Burg Sárvár des Schwagers Franz Nádasdys nach den Forschungen
die Vorderteile des Almariums mit Drahtne überzogen waren. Nach meiner Forschung
kann ich beweisen, dass miteinander verbundenen Arbeiten in der Scha kammer in der
ersten Hälfte der neunziger Jahre in der Hofadministration Anhaltspunkt sind, die auf eine
Veränderung des Verhältnisses zu der Scha kammer hindeuten.
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A PERIODIKUS SAJTÓ ELŐFUTÁRAI:
A MESSRELATIONOK

A kora újkor egyik sajátos hírközlő műfaja a Messrelation. A német kifejezés vásári tudósítást jelent, ezek a kisalakú, nagyjából 100 oldal terjedelmű összeállítások ugyanis
félévente, a legnagyobb tavaszi és őszi vásárokra jelentek meg, és az elmúlt vásár óta
történt eseményekről tudósíto ak. A műfaj Németországban az 1580-as években jelent
meg. A Messrelationt szokás az első igazi nyomtato , periodikusan megjelenő hírközlő
műfajnak tekinteni, amely folyamatos híráramlást tudo biztosítani, és ezért a mai
újságok egyik előzményeként is felfogható.1
A műfaj kialakulása az egyik legfontosabb európai hírközpontban, Kölnben 2 élő
Michael Ei inger3 (1530 körül–1598) nevéhez fűződik. Az osztrák származású Ei inger
egyetemet végze , több nyelven beszélő emberként I. Ferdinánd és II. Miksa ala udvari
hivatalt viselt. Két évtizedet Németalföldön töltö , ezeknek az éveknek a terméke volt
a Leo Belgicus, egy leírás az o ani zűrzavaros politikai eseményekről, amelyek 1559
óta történtek. Műve 1581-ben jelent meg, és hatalmas sikert arato . Később Kölnbe
költözö , ahol az aacheni és kölni konfliktusokról írta újabb művét, amely az 1583-as
frankfurti őszi vásárra jelent meg Relatio Historica címmel. A következő, 1584-es tavaszi
vásárra kiadta ennek folytatását is, amely a Historische Tagbeschreibung címet kapta, és
amelyben 1584. áprilisig köve e az eseményeket. Harmadik kiadványa az 1586-os őszi
vásárra jelent meg, amelyben a legfrissebb fejleményeket foglalta össze. Gyakorlatilag
tehát korábbi művéhez ado ki folyamatosan frissítéseket, a legújabb események összefoglalásával. Közben fokozatosan bővíte e a földrajzi keretet is, ahonnan híreket közölt,
és amikor végül 1588 tavaszán megjelent a piacon a Postrema Relatio Historica című
kiadványa, már egész Európával foglalkozo . Ezt, mint a címe is mutatja, eredetileg a
sorozat lezárásának szánta. Mégis ezt a kiadványát szokás az első igazi Messrelationnak
tartani, mivel Ei inger szándékát megváltoztatva fél év múlva ehhez is kiado egy
függeléket Historica Postremae Relationis Appendix címmel, amelyben a legfrissebb
eseményekkel foglalkozo . Fél évvel később az újabb fejleményeket taglalva kiadta a
függelék függelékét is, Appendicis Historicae Relationis Appendix címmel. E ől kezdve
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minden évben megjelentete egy-egy példányt a tavaszi és az őszi vásárra. A műfaj
pillanatokon belül népszerű le , már 1590 őszén piacra került Strassburgban is egy
hasonló kiadvány. 1591 tavaszán kezdődö a frankfurti Relationok kiadása, 1592 és
1597 közö pedig egyedül Kölnben négy különféle Relation jelent meg. „Mint rendszeresen megjelenő és megvásárolható nyomtatványok, amelyek univerzális tudósítást nyújtanak,
a 16. századi hírmédiumok közül a Messrelationok érték el a legmagasabb fejlődési fokozatot
a hetilapok megjelenése (1609) elő .”4 A heti sajtó 17. századi kialakulása sem jelente e
azonban a műfaj végét: a frankfurti Relation kiadása egészen 1806-ig folytatódo .5 A
műfaj jelentőségét tovább fokozza, hogy a 18. század végi és 19. század eleji történetírók egyik legfontosabb forrását jelente e.6
Ennek ellenére a történészek közül viszonylag kevesen foglalkoztak velük, bár
a német Messrelationok első jegyzékét egy alapvető tanulmánnyal együ már 1881ben közölte Felix Stieve, aki 119 darab Messrelationt tudo felsorolni.7 1942-ben Ernst
Quentin is írt egy disszertációt a lipcsei Messrelationokról,8 de az érdeklődés a műfaj
iránt még Németországban is inkább csak az ezredforduló táján élénkült meg. Ennek
előzménye Klaus Bender katalógusa,9 aki már 604 művet ismer.10 Bender emelle több
fontos tanulmányt is írt a kilencvenes évek elején.11 Munkássága nyomán némiképp
fellendült az érdeklődés, önálló monográfia azonban így is csak egy születe ,12 amely
elsősorban nyelvészeti alapon vizsgálja a szöveget. Szerzője öt típust különböztet meg
(annalisztikus Relation, história-Relation, röplap-Relation, hetiújságtípus és epizodikus
Messrelation), bár nem árt szem elő tartani, hogy öt szerzőt elemze , és így különbözte e meg az öt típust.13
Rajta kívül többen foglalkoztak önálló tanulmányokban a műfajjal, elsősorban
sajtótörténeti szempontból. Leggyakrabban a Messrelationok és más korabeli műfajok
(röplap, nyomtato hírlevél, újság) szövegét vetik össze, hogy kimutassák, milyen átvételek történtek, a szószerinti egyezéstől a komolyabb átalakításig: közvetlen párhuzamokat és különbségeket keresnek tehát. Susanne Friedrich például egymás mellé
teszi a heti- vagy havilap és a Relation szövegét (amikor nyilvánvaló, hogy azonos
szövegből dolgoztak), és megnézi a kihagyo szavakat, a rövidítéseket, a mondatok
felépítését stb. Megállapítja például, hogy a Relationokban több a rövidítés, kimarad a
város nevének említése, ha az a szövegkörnyezetből amúgy is kiderül, közlik viszont
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a hónapot, amire egy havilapnál értelemszerűen nincs szükség. A mondatok felépítése is különbözik a hetilapban és a Relationban, mert az egyikben a dátum van elöl, a
másikban pedig annak a személynek neve, akiről szó van. Végkövetkeztetése szerint
a Relationok szövege feszesebb, csak a lényegre redukálódik, mégis kellően alapos tud
maradni.14
A különböző műfajoknak a hírközlésben betöltö eltérő funkcióját és ennek megfelelően eltérő szerkezetét egyetlen eseménysor, a kölni háború kapcsán mutatja be
Eva-Maria Schnurr.15 Nagyjából hasonló módszert követ Thomas Schröder is, aki az
1609-es év (az újságok megjelenésének éve) kapcsán vizsgálja a különböző műfajokat
a hírek kiválasztása és ábrázolása, szövegstruktúra, relevancia, aktualitás, érthetőség,
pártosság és egyéb szempontok szerint.16 Velük szemben Ulrich Rosseaux inkább
eszmetörténeti szempontból vizsgálódik: a Messrelationt a korabeli történetírás kontextusában vizsgálja, elsősorban Ei inger történetírói példaképeire (pl. Johann Sleidan)
fordítva figyelmét.17 Ezekkel együ a Messrelationok kutatása továbbra is sok lehetőséget rejt magában.
Tanulmányomban egyetlen számot szeretnék megvizsgálni, az 1589-es őszi frankfurti vásárra Relationis Historicae Continvatio címmel kiado példányt. Legfontosabb
kérdésem természetesen az, hogy hogyan állítja össze Ei inger a kiadványát: például
ki lehet-e deríteni, honnan származnak az információi? Szó szerint másol, vagy inkább
kivonatolva közli a hozzá eljutó kiadványok tartalmát? Átfogalmazza-e a híreket,
megjelenik-e egyéni hangja, véleménye? Hangsúlyos kérdése tanulmányomnak, hogy
Ei inger hozzáállása a klasszikus történetírókéhoz vagy inkább a modern újságírókéhoz áll-e közelebb? Az ese anulmány elsősorban a Messrelation típusának ezt az
átmenetiségét szeretné megvizsgálni, körüljárni.
A kiadványban túlnyomó többségben politikai-katonai hírek vannak, amelyek már
majdnem egész Európából érkeznek, Dániától Konstantinápolyig. Az anyag időbeli
eloszlása meglehetősen aránytalan: elvileg szeptemberig kellene eljutnia, de a 122
oldalas kiadványban a 94. oldalon még mindig csak május végénél tart, a szeptemberi
események pedig az utolsó másfél oldalra vannak bezsúfolva.
A következőkben egyetlen eseménnyel szeretnék foglalkozni: III. Henrik francia
király 1589. augusztus 1-jei meggyilkolásával, amelyet Jacques Clement dominikánus
szerzetes követe el. Ei inger összesen tizenegy oldalon keresztül foglalkozik az esettel.18 Ebben a Messrelationban emelle több francia esemény leírása is megtalálható,
kezdve egy visszatekintéssel a Guise-fivérek előző év végi meggyilkolására, majd az
indokok felsorolása olvasható, amelyek a királyt a gyilkosságra ráve ék, Medici Katalin
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és a pápa reakciója az esetre,19 annak megemlítése, hogy Mayenne herceg át akarja
venni a trónt, Senlis elfoglalása, III. Henrik és Bourbon Henrik megegyezése, stb. A
Relation olvasója tehát meglehetősen részletes és összefüggő képet kaphato az 1589-es
tavaszi félév franciaországi eseményeiről: az összesen 85 hírből 25 Franciaországgal
foglalkozik.
A merényletet magát Ei inger a következőképpen írja le: július 30-án, vasárnap
egy Jacques Clement nevű, 22 vagy 23 éves szerzetes, aki egy Sorbonna nevű faluban20
születe , amely körülbelül négy mérföldre van Sens városától,21 Párizsban utolsó
miséjét celebrálta, majd elbúcsúzo rendtársaitól azzal, hogy Orléans-ba kell utaznia.
Azonban nem oda ment, hanem a király táborába, Saint Cloud-ba. Rendtársai azt sem
tudták, hogy útlevelet kapo Brienne gró ától, aki korábban fogságba ese , és akkor
Párizsban az Ouvre-ben (Louvre) tartózkodo . Miután Clement megte e a kétmérföldes utat Párizs és a tábor közö , elért az őrséghez, akiknek jelente e, hogy a királylyal akar valami fontosról tárgyalni. Ezért egy Queste nevű hivatalnokhoz veze ék (a
lap oldalán Ei inger jelzi, hogy ez már július 31-én történt), aki megkérdezte a királyt,
hogy mitévő legyen. A király azt parancsolta neki, hogy estére szállásolja el magához
a szerzetest, vendégelje meg, és tudja meg, mit akar. Clement azt ígérte, hogy pompás
szolgálatot fog tenni a királynak. Ezért másnap a király megengedte, hogy a szerzetes
a szobájába lépjen, aki az ajánlólevelek átadása után különféle leveleket és írásokat
mutato neki (kérdés, vajon hol szedte ezeket össze). Miután a király mindet elolvasta,
kérdezte, hogy van-e még levél Párizsból. Igen, még van valami, felelte Clement, és
ezzel előhúzta a kését, amely kétujjnyi széles és nagyon hosszú volt. A királyt a köldöke
ala szúrta meg olyan mélyen, hogy a kés a gyomráig hatolt (oldalt jelzés: augusztus
1-jei esemény). A király azonnal kihúzta a kést (ezzel a sebet csak még nagyobbá te e),
és visszaütve megvágta vele a szerzetes torkát, aztán hívta az embereit. A szobába
berohanó testőrök közö volt egy Bastide nevű nemes is, egyike a 45-öknek, akik
előző év végén a Guise-testvéreket is megölték, és aki egy széles késsel egy hatalmasat vágo , majd szúrt a szerzetes hasába. Clement azonban nem halt meg, hanem
beszélni kezde : hálát ado Istennek, hogy ilyen kegyes halált ajándékozo neki, nem
remélte volna, hogy ilyen könnyű halála lesz. Miután meghalt, négy lóval szé épe ék
és megége ék. A király, bár érezte a szúrást, nem gondolta, hogy bele fog halni. Föl-le
sétált a szobában, még az ablakba is kiállt, hogy bebizonyítsa az udvari szolgáknak és
a testőröknek, hogy jól van, és még mondta is egy úrnak, hogy pár napon belül lovagolni fog majd. Délután négy óra körül azonban érezte, hogy a sebei kinyíltak és fájnak.
Hívták az orvosokat, akik úgy találták, hogy ez egy nagyon veszélyes szúrás, és ahogy
klistélyt (beöntést) adtak neki, lá ák, hogy a belek is keresztül vannak szúrva. A seb
ráadásul fekete le , ezért az orvosok gyulladást gyaníto ak. Erre a királyt is figyelmezte ék, aki azonban még mindig nem akarta elhinni, hogy veszélyben forog az élete.
Ezeket az eseményeket, amelyek március elő történtek, tehát elvileg még az előző Relation
anyagába tartoztak volna, egy külön bevezetés jellegű fejezetbe szerkeszte e Ei inger.
Ma Serbonnes Burgundiában.
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Azonban óráról órára gyengébb le , így végül úgy döntö ek, hogy egy kapucinusért
vagy más egyházi személyért kell küldeni, de mire az megérkeze , a király már nem
tudo beszélni. Másnap éjfél után két órával meghalt. Hogy még életében mit rendelt,
utolsó akarataként, arról különféle dolgokat tudni (jelzés: augusztus 2-a), az viszont
teljesen bizonyos, hogy Navarra királyát kérte, ne álljon bosszút haláláért Párizson. Az
is tudo és teljesen biztos, hogy Clement ezt a te et nem mások tanácsára te e, hanem
csakis saját elképzelése szerint, és az ő szándéka volt, hogy a kereszténységnek és egész
Franciaországnak szolgálatot tegyen a király megölésével, és tudta azt is, hogy meg fog
halni. Azt is tartják, hogy a szegény, együgyű szerzetes nemcsak rendtársai elő (akik
csak gúnyolódtak rajta), hanem Párizsban is többször hangozta a, hogy a királynak
senki más kezétől, hanem csakis az övétől kell meghalnia, mert ez neki egy látomásban
meg le ígérve, azzal együ , hogy amikor majd szé épetik négy lóval, akkor ő abból
már semmit nem fog érezni.22
Az első kérdés, amely felmerül, természetesen az, hogy miből dolgozik Ei inger,
ki lehet-e mutatni anyagának valamilyen forrását. A Verzeichnis der im deutschen
Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16) szerint 1589-ben 1647
nyomtatvány jelent meg német nyelvterületen, közülük 24 olyan kiadvány volt, amely
III. Henrik francia király halálával foglalkozo . Ezek közül 16 érhető el az interneten
hozzáférhető változatban, amelyek 8–10 különböző szövegváltozathoz tartoznak (a ól
függően, mit tekintünk önálló szövegnek). A további 8 közül is csak ke ő rendelkezik
olyan címmel, amely azt sejteti, hogy önálló szöveg lenne. Ei inger forrásának megtalálásához elsősorban a történet elemeit vagy motívumait kerestem, amelyek a különböző szövegekben megegyeznek, adatokat (hajnali ke őkor vagy reggel nyolckor halt
meg a király), apró részleteket (például félujjnyi mélyre hatolt a kés), valamint kifejezéseket, fogalmazásbeli hasonlóságokat (Guisischen faction, rechten natürlichen oberherrn
stb.). Emelle még az olyan plusz információk meglétét tarto am fontosnak, amelyek a
többi forrásból hiányoznak, és amelyek arra utalnak, hogy Ei ingernek más forrást is
látnia kelle . Kimaradó információk esetén viszont természetesen nem lehet hasonló
következtetéseket levonni (ti. hogy valamelyik forrás nem került a kezébe), hiszen
lehet, hogy csak rövidít.
Az ilyen részletek együ es előfordulása alapján több szövegcsoport különíthető
el. Az egyikből például olyan részleteket tudhatunk meg, hogyan húzta ki a király
a sebéből a kést, miáltal a seb még nagyobb le . Ebben a szövegváltozatban a király
klistélyt kap, míg egy másik szövegcsoportban a kés mérgeze és a királynak sebre
való gyógyitalt adnak, egy harmadikban csak annyit említenek, hogy a lehető legjobb
orvosságokat kapta meg, míg egy negyedik szövegváltozatban pedig sorban érkeznek
hozzá a medikusok, kirurgusok és patikusok. Ezen részletek alapján Ei inger leírása
a merényletről leginkább egy augsburgi23 és két kölni kiadványra24 hasonlít: ezekben
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van a legtöbb olyan motívum, amellyel megegyezik. Ezt a négy nyomtatványt tehát
egy szövegcsoportnak tekinthetjük. Ezek közül az augsburgi jelenhete meg talán a
legkorábban, mert az összes többivel ellentétben ez semmilyen kiegészítő információt nem tartalmaz, csak magát a hírt, míg a későbbi kiadványokban szerepel például
a király sírfelirata, rajzok és egyéb mellékletek. Ez tehát egy szinte azonnal, gyorshírként kiado nyomtatványnak tűnik. Nem elképzelhetetlen, hogy Ei inger éppen azért
ezt választo a, mert ez volt a legelső hír.
Kérdésünkre két lehetséges válasz is van tehát. Az egyik az, hogy Ei inger e közül
a négy kiadvány közül választo a valamelyiket, és egy nagyon kis mértékben átfogalmazva adta ki újra. Ezt a módszert másu is gyakran alkalmazta Relationjai összeállításánál: például az a fejezet, amely arról szól, hogy Medici Katalin halála elő mit tanácsolt a fiának,25 szintén majdnem szó szerinti átvétele egy hírlevélnek,26 annyi különbséggel, hogy nem első személyben beszélteti a királynét, hanem harmadik személyben
ír róla és függő beszédet alkalmaz. Nem csak egyszerűen újra kiadja tehát a korábbi
nyomtato hírleveleket, hanem újra is fogalmazza őket. Másrészt mivel a négy nyomtatvány közül mindegyikben van néhány olyan apró részlet, amely a többiben nincs,27
az is elképzelhető, hogy ezek egy közös szövegre vezethetőek vissza. Mivel pedig a
kölni kiadványoknak a címében jelzik, hogy az eredeti szöveg francia nyelvű volt, az
is lehetséges, hogy Ei inger, aki máskor is fordíto már le idegen nyelvű röpiratokat
németre,28 ez esetben önálló fordítást készíte .
Ei inger leírása a gyilkosságról azonban nemcsak a négy hírlevélre hasonlít, hanem
nagyfokú egyezést mutat a Fugger-Zeitungokban található leírással29 is. Mivel Ei inger
feleségét Fugger Máriának hívták,30 így még az sem lenne teljesen elképzelhetetlen,
hogy (harmadik lehetőségként) esetleg hozzáférhete a Fugger-levelezéshez is, és azt
nyomta a ki. Mégis valószínűbb azonban, hogy az augsburgi kiadványnak és a Fuggerhírgyűjteményben található szövegnek lehete közös fogalmazója, hiszen tudjuk, hogy
Augsburgban két újságíró is dolgozo a Fuggereknek.31 Meg kell még jegyezni, hogy
a Fugger-Zeitung egy másik leírást is tartalmaz III. Henrik haláláról,32 amely szintén
megjelent többször is nyomtatásban.33 Ez esetben viszont a Fugger-levelezés sem volt
annyira exkluzív, mint ahogy azt gondolni szokás,34 abban az esetben sem, ha kinyomE
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tato hírleveleket másoltak le a gyűjteménybe, de fordíto esetben sem, ha a levelekben
megszerze információkat kinyomtatva mások számára is hozzáférhetővé te ék.
Visszatérve Ei ingerre, műveinek fontossága kapcsán két dolgot szoktak megemlíteni. Egyrészt, hogy módjában volt hivatalos iratokat, jelentéseket is kiadni.35 Ebben a
Messrelationban ez azonban nem igazán figyelhető meg, legalábbis ami a friss franciaországi híranyagot illeti, mert ami a Relationban megtalálható, az megjelent korábban
nyomtatásban. Másrészt vannak saját levelezői is, és Németalföld esetében (ahol évtizedekig élt) valóban tudunk levelezőpartnereiről, akiket név szerint is lehet azonosítani,36
Franciaország kapcsán azonban úgy tűnik, inkább más forrásokból szerzi információit.
Összehasonlítva a Messrelation szövegét a hírlevelekével, a legfeltűnőbb az, hogy
Ei inger mondatai általában sokkal bonyolultabbak, nehezen követhető, hosszú, akár
19 sort is elérő körmondatokat ír, tehát inkább a gyakorlo abb olvasókhoz szól. Sokszor
beilleszt a kiadványba latin vagy francia nyelvű szövegrészleteket, amelyeket nem
fordít le, feltételezve, hogy olvasója így is meg fogja érteni. Sok apró megjegyzéssel
akarja bemutatni, hogy ő maga is művelt (a merénylő omnem euentum készen élesre
fenve tarto a kését,37 majd Adieu-vel búcsúzo rendtársaitól,38 stb.). A híranyag leírása
tömör, lényegre törő, mellébeszélés nélkül meséli el az eseményeket. Teljesen semleges
a hangvétele is, száraz, tényszerű, egyáltalán nem próbál az érzelmekre hatni. Ei inger
igyekszik össze is kötni a híreket, hogy az elbeszélés folyamatos legyen, például azzal a
megjegyzéssel, hogy még mielő tovább írna III. Henrikről, egy csodálatos eseményről
kell beszámolnia: „Ehe vnnd zuuor ich aber wei er von disem König schreybe / so mueß ich
ein wunderbarlichs gesicht / so eben diesen tag / wie er mit todt abgangen / sich zu Hamburg
erzaigt.”39 A következő hír pedig arról szól, hogy a gyilkosság napján napfogyatkozás
volt Hamburgban, és nyilvánvaló, hogy Isten ezzel azt jelezte, hogy változást akar
a királyok közö . Ei inger tehát próbálja felhívni a figyelmet az egymástól távol
történő események közö i összefüggésekre, fontos számára a hírek összeszerkesztése. Erre szolgálnak a kis mutató kezecskék is, amelyekkel arra az oldalra utal, ahol
korábban foglalkozo már a szóban forgó személlyel vagy eseménnyel. Érezhetően
fontos tehát számára, hogy az olvasó komplex képet kapjon, és valóban ez lehete
ennek a műfajnak az egyik legnagyobb előnye a különálló röpiratokkal, hírlevelekkel
szemben. A Messrelationok fő erőssége éppen az események összefüggő leírása volt,40
valamint az, hogy a fontos információkat könnyen á ekinthető rendben muta a be.41
Az összeszerkesztésnél azonban meg is áll Ei inger, nem akar vagy tud továbblépni
egy szintézis felé: például még azt a megjegyzést is, hogy a király utolsó akaratáról
különféle dolgokat lehet tudni, másolja, nem pedig ő vonja le következtetésként a forráS
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saiból. Jellemző rá, hogy roppant óvatosan kezeli a hozzá beérkező híreket. Amikor
például egymásnak teljesen ellentmondó tudósítások érkeznek hozzá az ivryi csata
(1590. március 14.) kimeneteléről (IV. Henrik veszte és meghalt; IV. Henrik győzö ,
de meghalt; IV. Henrik győzö és él), de az 1590-es tavaszi kiadvány összeállításához
már nincs ideje megvárni, hogy kiderüljön, hogy melyik az igaz, akkor inkább ismerteti mind a három variációt egymás után, majd a következő, 1590. őszi Relationban
visszatér a kérdésre, és közli a helyes megoldást.42
Vérbeli történetíróként igyekszik megcsillogtatni történelmi ismereteit is. A mignonokról, III. Henrik fiatal kegyenceiről például II. Edward angol király jut az eszébe,
akinek szintén olyan kegyencei voltak,43 akiket homoszexualitással vádoltak. Guise
bíboros meggyilkolása kapcsán pedig (tévesen) I. Henriket említi, aki Becket Tamást
öle e meg.44 Próbálja tehát történelmi kontextusba is helyezni az eseményeket.
A merénylet után pedig az összegzés igényével megírja a király életrajzát, négy
fejezetre osztva. Az első fejezet címe szerint Henrik harcos és igazságos herceg volt
(„Wie Henrich von Vallois der 3. dieses namens König in Franckreich / ein Streitbarer vnd
gerechter Furst gewest”).45 Ebből a részből az olvasó megtudhatja, hogy a francia vallásháborúk során Henrik (még hercegként) fegyveresen harcolt a reformátusok ellen, és
így a katolikus egyház védelmezője le . Az utolsó Jagelló király halála (1572) után,
1573. augusztus végén lengyel követség érkeze Franciaországba azzal, hogy őket a
lengyel rendek küldték: egy harcias, ám igazságos királyt keresnek maguknak, és ők a
kereszténység összes hatalmasságai közül Henrik herceget találnák erre a legalkalmasabbnak. Henrik megtisztelve érezte magát és velük ment. A legátusok Lengyelországba
veze ék, ahová Ei inger becslése szerint 1573. november végén értek el (valójában 1574.
januárban46), és ahol 1574. február 18-án (újabb tévedés február 2147 helye ) beikta ák.
A második fejezet címe az elsőre rímel: Henrik királynak is igazságos volt („Wie er über
daß / auch ein Gerechter König gewesen”).48 Hogy ezt bebizonyítsa, Ei inger bemutat egy
latin nyelvű oklevelet, amelyben III. Henrik visszavonja a Paulus Scalichius49 elleni
ítéletet.50 A harmadik fejezet címe az, hogy bátyja halála után Franciaországban is
jó hírnevet szerze magának III. Henrik („Wie sich Henricus / nit allein in Poln / sonder
nach abgang seines Bruedern Caroli / auch in Franckreich / jme / als König / ein gueten namen
gemacht / nachdem er Poln verlassen”).51 Miután ugyanis IX. Károly 1574. május 30-án
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meghalt, III. Henrik hazament a saját birodalmába, méghozzá (mivel tudta, hogy a
lengyel rendek nem szívesen engednék vissza) titokban, bár június 18-án visszaküldö egy írást, amelyben elnézést kért a sietős távozásáért. Június 14-én érkeze Bécsbe,
ahol őfelsége (II. Miksa császár) nagyon barátságosan fogadta, pár napig traktálta és
szórakozta a. Rudolf és Ernő hercegek is jelen voltak. Innen Velence felé ment tovább,
ahol szintén néhány napig tartózkodo , onnan Savoyába ment, ahol a herceg minden
lehetséges módon kimuta a barátságát, majd 1574. szeptember 6-án Henrik megérkeze királyságába, ahol ala valói nagy tisztele el köszöntö ék, és végül 1575. február
15-én (újabb elírás február 13. helye ) Reimsben királlyá koronázták.
Látható, hogy Ei inger gyakorlatilag semmit nem tud arról, hogy mit csinált III.
Henrik Lengyelországban. Annyit tudunk meg lengyel uralkodásáról, hogy elutazo oda, majd visszajö . Viszont nagyon érdekes, hogy mennyire tájékozo a követségek mozgásával kapcsolatosan; ebből és néhány nyilvános reprezentatív eseményből
próbálja meg összeállítani az életrajzot.
A Henrik hazatérése utáni események közül Ei inger megemlíti a boileau-i ediktumot és (újabb pontatlan dátummal) a Szentlélek-rend megalapítását, valamint úgy
összegzi a király uralmát, hogy részben fegyverrel, részben rendi gyűlések (Reichstagen)52
tartásával sikerült pacifikálnia Franciaországot, és jó barátságban élt a Guise hercegekkel is. Végül a negyedik fejezet címe az, hogy hogyan és miképpen veszíte e el III.
Henrik először csak a jó hírnevét, majd végül az életét is („Wie / wan / vnd durch wene /
könig Henricus / seinne gueten namen / in Franckreich / auch letzlich sein leben verlohren”).53
Ennek a folyamatnak az okozója Bourbon Henrik, aki meg akarta szerezni a trónt és e
célból behálózta a mignonokat, és így mia a robbant ki újra az ellenségeskedés.
Ei inger végezetül az életrajzot azzal zárja, hogy egy oldalban ismerteti az utolsó év
eseményeit (pl. barikádok napja, 1588. május 12.), amelyeket már korábbi Relationjaiban
is leírt; végül közli, hogy ezzel beteljesede egy állítólag 100 éves prófécia. Beilleszt
még egy rövid francia nyelvű gúnyverset a mignonokról, majd folytatja a további eseményekkel: Mayenne herceg tiltakozo a Saint Denis-be temetés ellen, ezért egyelőre
nem is teme ék el a királyt, IV. Henrik pedig magához ragadta a hatalmat. Látható,
hogy bármilyen hiányos is ez az életrajz, i mégis nagy valószínűséggel nem másolásról vagy újrafogalmazásról, hanem Ei inger önálló történetírói munkájáról van szó.
Különösen figyelemre méltó, hogy vannak információi tizenöt évvel korábbi követségekről és ünnepségekről, elő tud venni egy másfél évtizeddel korábban kiado oklevelet, amely ráadásul eredetinek, nem pedig egy korábban kiado röplapnak tűnik.
A friss híranyaggal ellentétben a történeti visszatekintő részeknél úgy tűnik, eredeti
anyagokat is felhasznál. Ezek a kérdések még mindenképpen további vizsgálatot
igényelnek. Mivel pedig német nyelven 1589-ben kiado III. Henrik-életrajzot nem
találtam eddig, lehetséges, hogy a német olvasó számára éppen ez lehete a kiadvány
egyik újdonsága, amely ráadásul a haláleset után meglehetősen gyorsan megjelent.
Hiányosságai ellenére ráadásul ez egy meglehetősen kiegyensúlyozo , tényszerűségre
E

1589, 110.

E

1589, 108.

P

K

törekvő leírás, amelynek szerzője láthatóan megpróbálja összeegyeztetni az igazságos
király képét a jogosan meggyilkolt zsarnokéval.
Annak érdekében, hogy jobban megfigyelhessük a hírek megszerzésének és feldolgozásának korabeli lehetőségeit, érdemes megvizsgálni, hogy a francia király megölésének híre hogyan jelenik meg egy másik kölni forrásban. A borkereskedő Hermann
Weinsberg (1518–1597) idős korában naplót vezete , amelyet ő Gedenckboichnak neveze ,
és amelyben sok magánjellegű megjegyzés mellé rengeteg hírt is lejegyze . A naplót
ugyan az utókornak, de nem kiadásra szánta.54 Ei ingerhez hasonlóan Weinsberg is
egyetemet végze , többször volt a városi tanács tagja, tehát a döntéshozó városi elitbe
tartozo , abba a rétegbe, amely majd a 17. században is a hetilapok legfontosabb fogyasztója lesz.55 Nagyon érdeklődő, világra nyito ember volt. III. Henrik halálára többször
is visszatér a naplóban, először augusztus 1-jei dátummal szerepel nála a hír. Ekkor
egy mondatban leírja a merényletet: a Párizs melle i harcmezőn lévő táborba ment egy
dominikánus szerzetes, kérte, hogy nagyon fontos dologban személyesen beszélhessen
a királlyal, akit a levél átnyújtásakor hasba szúrt, erre a testőrök lekaszabolták, a király
pedig még öt napig élt, és amikor megtudta, hogy sebei halálosak, sógorát, Bourbon
Henrik navarrai királyt nevezte meg utódjának. Ezután hozzáteszi, hogy ez a hír ugyan
augusztusban korán eljuto Kölnbe, és e ől volt hangos a város („Disse zeitung ist wol
zeitlich in augusto zu Coln und allenthalben ausgeschallert”),56 ám a tanács mégis megtilto a a hír kinyomtatását. Ez a megjegyzése nemcsak azért érdekes, mert mint lá uk,
végül mégiscsak jelent meg Kölnben hírlevél a gyilkosságról, hanem mert rámutat a
korabeli híráramlás sebességére is. Ha a király az augusztus 1-jei merénylet után még
állítólag öt napig élt, akkor ezt legkorábban augusztus 7-én jegyezhe e fel Weinsberg,
tehát még ennek a szenzációs hírnek is legalább öt nap kelle , hogy megtegye a PárizsKöln közö i 400 km-es távolságot. Mivel pedig Weinsberg más hírhez nem juto , köztudomásból írja le a merényletet („Dieweil sich disse zeitung lang verfolgte, hab ich sie nach
gemeinem gerucht uﬀs lest angezeignet”).57 Tehát létezik számára egyfajta hierarchiája a
híreknek: csak azért írja le azt, amit hall, mert nincs más, értékesebb, nyomtato forrása.
Schnurr állításával ellentétben, aki szerint Weinsberg fő forrásai a szóbeli információk,
és nyomtato hírforrásokat csak abban az esetben használ fel, ha nincs más,58 i úgy
tűnik, éppen fordíto a helyzet: a nyomtato hírforrás lenne az elsődleges számára,
valószínűleg azért, mert i külföldi hírről van szó, és a távolság mia a szóbeli információkat sokkal bizonytalanabbaknak gondolha a. Közelről származó hírek esetén
nyilván biztosabban támaszkodo a szóbeli, hallo hírekre. Ez talán egy másik oka is
lehet annak a jelenségnek, hogy a kora újkorban miért a külföldi hírek domináltak a
sajtótermékekben.59
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Ezután Weinsberg is vázolja a király életrajzát, amelyet valószínűleg szintén saját
kútfőből ír le (mert később majd, amikor új információkhoz jut, ki fogja egészíteni).
III. Henrik a Valois-nemzetségből származo , az utolsó volt a négy fiútestvér közül,
és lehetséges, hogy vele a férfiág kihalt. A családból Valois Ferenc volt az első, aki V.
Károllyal még az ő (Weinsberg) életében sokat csatázo , egy fiút, II. Henriket hagyta
maga után, akinek a fiai közül Károlyt, Ferencet és III. Henriket is megkoronázták,
Alençon hercegét (Ferencet) pedig a németalföldiek brabanti herceggé te ék, de rajta
gyalázat ese Antwerpennél. Volt ezen kívül egy lánya is, aki a navarrai király felesége, és akinek a menyegzői vérontásán Párizsban 1572-ben az admirálist és sok más
embert is gyalázatosan megöltek, amiért ezt a királyt (III. Henriket) vádolták és gonosz
halált jósoltak neki. Majd még hozzáteszi, hogy lengyel király is volt, de amikor bátyja,
Károly meghalt, titokban o hagyta Lengyelországot.60
Nagyjából tehát ez lehete a történelmi ismereteknek az az alapja, amely köztudomású volt. Ez láthatóan teljesen más, mint ami Ei ingernél olvasható. Lehetséges,
hogy Ei inger éppen azért nem ezeket a tényeket írja le, mert úgy gondolja, hogy
ezek köztudomásúak, és ő ezeken felül szeretne új információkat nyújtani olvasóinak.
Weinsberg ezután hozzáteszi, hogy egyelőre ennyit akar írni, amíg valami konkrétumot meg nem tud, mert Franciaországban mindkét oldal folyamatosan hazugságokat terjeszt a másik félről.61 Amúgy is óvatos és kritikus a hírekkel szemben, előző
év végén a Guise-gyilkosság kapcsán is megvárta például, hogy nem érkezik-e valami
ellenkező tartalmú híresztelés („ohn daß gegen zeitung gefolgt”).62
Weinsberg ezután majdnem egy egész hónappal később, augusztus 28-án tér vissza
a francia király halálára,63 ekkor ugyanis megvásárol két metszetet a gyilkosságról,
amelyek Frankfurtból érkeztek. Részletesen leírja, hogy milyen két ábrát láto , és az
egyik ábrához tartozó verset is lemásolja. Bár azt tartják, hogy az ábrák és a verses
formába öntö beszámolók inkább az írástudatlan réteg számára készülnek, úgy tűnik,
a tanultabb réteget is erősen érdekelhe ék.64 Ezzel együ feljegyez néhány kiegészítő
adatot is a Valois-család történetéről, amelyeket eddig valószínűleg nem tudo , például
hogy II. Ferenc örökös nélkül halt meg, felesége pedig a skót király lánya volt stb., majd
sajnálkozva hozzáteszi, hogy ezen kívül még mindig semmilyen nyomtato híradást
(Getruckte zeitung65) nem tudo szerezni.
Végül majdnem két hónappal a merénylet után, szeptember 26-i dátummal olvasható egy részletes beszámoló66 azzal a kezde el, hogy végre hírekhez67 juto . Ekkor
egy hírlevél tartalmát foglalja össze, amely nagy valószínűséggel a Wahrhaﬀ ter vnd
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Gruendlicher Bericht68 című kiadvány lehet, mivel csak ebben nevezik a merénylő szülőfaluját Harbonennek69 (nyomdahiba Sorbonna helye ), amelyet Weinsberg ebben az
alakban másol be a naplójába. A nyomtatvány a merényletet abból vezeti le, hogy a
Guise-ek meg akarták szerezni a koronát. Ennek és a gyilkosság leírásának (például
annak hangsúlyozása, hogy a király Bourbon Henriket jelölte ki örökösének halála
elő ) alapján is azt lehet mondani, hogy ez egyértelműen egy Guise-ellenes röpirat, ami
azért különösen feltűnő, mert azt jelzi, hogy a neves katolikus központban, Kölnben is
inkább a református király pártján álló hírlevélhez lehete hozzájutni. Furcsa módon
viszont a Kölnben kiado hírlevelet (amely Ei inger szövegéhez áll közel), úgy
tűnik, Weinsberg nem ismeri. A röpiratban az első öt oldal szól az előzményekről, ezt
Weinsberg hat sorban írja ki, magát a gyilkosságot (négy és fél oldal a röplapon) pedig
tizenke őben, tehát nem mechanikusan másol, hanem igyekszik a lényeget kiemelni.
Összesen 22 oldalt sűrít tíz bekezdésbe. Az események elbeszélésének sorrendjén nem
változtat, de nem is másol félmondatokat, hanem átfogalmazza, még a király szavait is.
Kimondo an a tények érdeklik, elhagyja a minősítő jelzőket (például hogy az istentelen
szerzetes Júdás-módon adta át a hamisíto ajánlólevelet).70 Egy bekezdésbe röviden
bemásolja az új király két oldalas esküjét arról, hogy megvédi a katolikus ala valóit,
majd a hercegek esküjét is egy mondatban. Gyakorlatilag az egész röplapot kivonatolja
a könyvébe, amely talán a műfaj megítélését is jelzi: azért másolja le, hogy megőrizze az
utókornak, fel sem merül benne, hogy ezek a hírlevelek maguk is fennmaradhatnak. A
lemásolt kiadvány az előzmények kapcsán megemlíti azt is, hogy április 26-án a király
szövetséget kötö Bourbon Henrikkel, ami szeptember végén még teljesen új információ Weinsberg számára. Ezután még hozzáteszi, hogy a kiadvány végéhez egy másik
újságot is csatoltak, amely úgy tűnik, Antwerpenből érkeze . Weinsberg szerint ez a
második elbeszélés is nagyjából ugyanúgy meséli el a történetet, ám kicsit másképp,
mert eszerint például a király nem hatkor, hanem ke őkor halt meg, valamint ez a
második újság azt állítja, hogy a király zsarnok, hipokrita és aposztata volt, ellenben
dicséri a jámbor szerzetest, akit biztosan boldoggá fognak avatni. Valószínűnek tartom,
hogy éppen az első rész Henrik-pártiságát ellensúlyozandó csatolták ezt a második
narrációt a kiadványhoz. Végül Weinsberg hozzáfűzi a saját véleményét: ő nem tudja
eldönteni, hogy akkor most kinek van igaza, valószínűleg senki sem tudja, egyébként
is Isten dolga az ítélkezés, de az az egy dolog bizonyos szerinte, hogy ezt a szerzetesrendet most nagyon meggyűlölhe ék.71 Ennyi volt tehát az, amit a 16. század végén
Európa egyik legnagyobb hírközpontjában egy, a világ eseményei iránt különösen
érdeklődő ember a szomszédos ország eseményeiről tudhato .
Összehasonlítva a két szerzőt, a professzionális, publikációs céllal dolgozó Ei ingert
és az elsősorban magának író Weinsberget, nagyon jól láthatók a hasonlóságok és a
különbségek a két ember lehetőségei és munkamódszerei közö . Mindke őjüket elsőWahrhaﬀter vnd Gruendlicher Bericht 1589.
Wahrhaﬀter vnd Gruendlicher Bericht 1589, 8.
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sorban a katonai-politikai hírek iránti érdeklődés jellemzi. Mindke en törekszenek
a pontos részletekre, és megőrzö adataik nagyjából tényleg pontosak. Mindke en
viszonylag érzelemmentesek, szárazon, a tényekre fókuszálva írnak, és előszerete el
másolnak le, illetve adnak ki hivatalos iratokat. Mindke en óvatosak, kritikusak
a forrásaikkal szemben, és mindke en előnyben részesítik a nyomtato híreket. A
különbségek elsősorban forrásaikban érhetőek te en: Ei inger valószínűleg használ
idegen nyelvű anyagokat is, Weinsberghez ilyen nem jut el. Weinsbergnél a kéziratos
hírlevelek szinte alig jelennek meg mint források (legalábbis a külföldi hírek kapcsán),72
úgy tűnik, ő nem tagja a kéziratos levelezés zárt hálózatának, ehelye csak szóbeli és
nyomtato anyagból dolgozik. Ei ingernek viszont vannak külföldi levelezőpartnerei
is, talán a Fugger-levelezés is eljut hozzá, ellenben soha nem dolgozik szóbeszédből.
Weinsberg sokkal inkább hajlamos jelezni forrásait. Ei ingernél több hír olvasható
Franciaországból, és sokkal részletesebb kép bontakozik ki a külföldi eseményekről,
mint Weinsbergnél,73 a kölni háborúról például viszont éppen fordítva: Weinsberg
művében a közelében zajló eseményekről sokkal több információ található.74 Weinsberg
természetesen sokkal szabadabban írja le saját véleményét és gondolatait, Ei ingerre
inkább a moralizálás jellemző.
Érdemes megjegyezni, hogy Weinsberg egyáltalán nem használja művéhez az
aktuális Relationt, holo tud Ei ingerről, hiszen egy városban laknak, figyelemmel is
kíséri munkásságát (Ei inger egyik frissen kinyomtato ábrájáról megjegyzi, hogy azt
egyszer már korábban a Leo Belgicusban publikálta),75 és 1588-ban említi is a Messrelation
aktuális kiadását.76 Annak ellenére nem használja Ei inger művét, hogy a szakirodalom éppen azt a döntéshozó tanult elitet tekinti a műfaj fő közönségének, amelynek
Weinsberg is a tagja.77
Végül, ami a fő kérdést illeti, lá uk, hogy Ei inger eredetileg történetíró volt, sőt az
egész műfaj is tulajdonképpen rendszeresen meghosszabbíto jelenkortörténeti tudósításnak tekinthető, amely a középkori krónikaírás annales-szerű hagyományát folytatja.78 Már a műfaj leggyakoribb címe (Historia) is erre utal: a Messrelationok tulajdonképpen periodikusan megjelenő krónikák voltak, amelyek egy szélesebb közönség
számára készültek.79 Ei inger saját magát is inkább történetírónak,80 kiadványait pedig
történelmi műveknek tarto a,81 nem is állt szándékában természetesen új műfajt létreS
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hozni, amely majdhogynem véletlenszerűen alakult ki. Ezért inkább a korabeli történetírás egyik műfajának lehet a Messrelationokat tekinteni.
Azonban, mint lá uk, a király halálának híre még két hónappal később is érdekelte
Weinsberget. Az áprilisi szövetségkötés híre még szeptember végén is újdonság volt
számára, hiszen csak akkor szerze róla először tudomást. Több hónapos, majdnem
féléves csúszással juto ak el hozzá esetenként a hírek. A szakirodalomban ugyan szinte
teljes az egyetértés arról, hogy a Messrelationokat csak korlátozo aktualitás jellemezte,
82
emia nem tekinthetők a mai értelemben ve újságoknak, ebben az esetben azonban
azt láthatjuk, hogy Ei inger kiadványa megjelenésekor még teljesen időszerű tudo
lenni, hiszen olyan információkat is közölt, amelyek potenciális olvasói számára még
újdonságok voltak, azaz tudo aktualitásokat közvetíteni. Emia véleményem szerint
az újságok közé is lehet sorolni a Messrelationokat. Éppen a kora újkori híráramlás
lassúsága mia tudo ez a műfaj egyszerre történeti és aktuális, egyszerre történetírás és újságírás is lenni.
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Forerunners of Periodical Press: the Messrelations
The topic of this article is the examination of a special press genre of the early modern
age. The publications called ‘Messrelations’ were published on the occasions of
important fairs in the Holy Roman Empire, collecting the most important events of
the former six months in a booklet of approximately one hundred or one hundred and
fifty pages, which we consider as a kind of news-collection. This type of publications
was popular from 1583, when the first Messrelation was published, through the early
modern age. The Messrelations are not of importance merely because these are really
the first periodic publications during the history of press, but they meant one of the
most important sources for the early historians at the end of the eighteenth and the
beginning of the nineteenth centuries. In spite of the importance of this subject,
research has dealt relatively li le with this topic.
I wish to present in my case study the main features of these publications by
examining one issue, the copy entitled Relationis Historicae Continvatio published for
the Autumn Frankfurt Fair of 1589, especially from the aspect of the spread of news in
early modern age. The author of the chosen booklet is Michael Ei inger (1530?–1598),
considered as founder of this press genre, who built up a reputation as the writer of
many historical works on the previous decades. I deal with one special event from the
many news presented in this booklet, namely the assassination of the French king,
Henry III on 1 August 1589. My two main questions are: what could be Ei inger’s
sources, and how he reports the event. Finally, I compare the presentation of the news
by Ei inger with the work of another German author, the diary writer Hermann
Weinsberg (1518–1597) to clear the diﬀerences up between the possibilities and working
methods of the two authors, the professional Ei inger, working for publication and
the chronicler Weinsberg, writing mostly for himself.
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PROTESTÁNS MITIZÁCIÓ CZEGLÉDI ISTVÁN BARÁTSÁGI
DORGÁLÁS CÍMŰ MŰVÉBEN∗

A hazai szakirodalomban elterjedt nézet szerint a biblikus mitizáció a 17. század
magyar nyelvű irodalmában elsősorban az erdélyi fejedelmi udvar körül alakult ki.
Az erdélyi fejedelmeket külső vagy belső tulajdonságaik, életútjuk és cselekedeteik
alapján gyakran azonosíto ák az Ószövetségből ismert személyekkel. Hargi ay Emil
külön monográfiát szentelt a téma feldolgozásának, amelyben részletesen bemuta a,
hogy a magyar nyelven megjelent fejedelmi tükrökben miként használták az erdélyi
fejedelmeknek és az ószövetségi alakoknak a személyi megfeleltetésén alapuló biblikus
mitizációját.1 Emelle a magánélet kiemelkedő eseményeivel (keresztelő, házasság,
temetés) és a közéletet meghatározó történésekkel (az uralkodó életének fontos eseményeivel, hadjáratokkal, szövetségekkel) sokszor állíto ák párhuzamba a bibliai történeteket. A protestáns íróknál ez elsősorban ószövetségi példákra építő fogalmi allegorizálást jelente , ami a katolikusoknál jóval kevesebbszer fordult elő, és helye e többnyire az újszövetségi példákat használó, a latin nyelv autoritását és a látványt előtérbe
helyező gyakorlat alakult ki.2
A református szerzőknél Bocskai István „a magyarok Mózese”, Báthori Gábor Saul
király, Bethlen Gábor Dávid és Jósiás, I. Rákóczi György Gedeon, II. Rákóczi György
Salamon, Rákóczi Zsigmond pedig például Jónás alakjában jelent meg a korabeli művekben.3 A fejedelmi személyek melle az országrészek biblikus megfeleltetése, mitizációja
is kialakult, így a korszak kálvinista gondolkodásában a 16. századi zsidó–magyar sorspárhuzam továbbfejlesztéseként a katolikus uralkodó hatalma ala álló vegyes vallású
Magyarországot Izrael szimbolizálta, a kálvinista vezetésű, „tisztább” kultuszú Erdélyt
Júda.4 Ez a mitizációs gyakorlat a fejedelmi udvarokban szolgáló prédikátorok műveiben volt leginkább hangsúlyos. Az udvari papok a fejedelmek tanácsadói voltak, ezért
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úgy jelentek meg mint az ószövetségi királyok melle a próféták. Feladatuknak tekinte ék egyrészt az erdélyi politika propagálását, a közvélemény alakítását, másrészt a
fejedelmi család szolgálatát. Alvinczi Péter, Keresztúri Bíró Pál, Geleji Katona István
és Medgyesi Pál „Erdély országának”, illetve a fejedelmek szolgálatában – Bethlen
Gábortól II. Rákóczi Györgyig – jelentős szerepet játszo ak az erdélyi udvar reprezentációjában.5 Ez a prófétai szerepvállalás összekapcsolódo a mitizációs hagyományban
a bűnbánatra intéssel, a megtérésre való buzdítással, ami a korabeli történelmi események protestáns értelmezéséből fakadó prédikátori gyakorlatnak volt tekinthető.6
Ennek a wi enbergi történelemszemléleten alapuló biblikus beszédmódnak alapvetően nagy nemzetközi, elsősorban a protestáns fejedelmek körül kialakult hagyománya volt a 17. században. Ahogy Heltai János írta: „A Bethlen–Dávid párhuzam […]
továbbépülése nyomán kimondhatjuk, hogy e kérdésben a reformáció politikai gondolkodásformáinak pregnáns elemével, az úgyneveze protestáns mitizációval állunk szemben. Ennek
legismertebb nemzetközi példája, a Gusztáv Adolf »észak oroszlánja« körüli mitizáció, a német
protestantizmus általános biblicizmusán, illetve a Bibliának az Isten népéhez küldö szabadítóról szóló némely locusán […] alapul.”7 Ám nem kizárólag a fejedelmek és az országrészek, hanem a korszak eseményei, történései is biblikus megfeleltetéseket kaptak.8
Éppen ezért jelen dolgozatban a protestáns mitizáció fogalmát kibővítve használom. Két
altípust különböztetek meg e gyűjtőfogalmon belül. Az elsőbe tartoznak a személyi
relációk és területi azonosítások, amelyeket biblikus mitizációnak tekintek. A másodikba sorolható az események bibliai párhuzamokkal való megfeleltetésének a protestáns gondolkodásban megszilárdult ábrázolásmódja, a biblikus-allegorikus beszédmód.
Dolgozatomban Czeglédi munkájának elemzése során ezt az elméleti munkahipotézist
és fogalmi keretet igyekszem érvényesíteni.
A Barátsági dorgálás 1663. július 21-én kelt Kassán.9 Czeglédi István ezzel a könyvével
indíto a el azt a kilenc iratból álló polémiát, amelyet a szakirodalom kassai hitvitának
nevez.10 A Barátsági dorgálás szoros szövegolvasás szerint Pázmány Péter Bizonyos okok
(Pozsony, 1631 és 1640)11 című művére válaszolt. Pázmány munkáját Ba hyány Ferenc
özvegyének, Poppel Éva asszonynak ajánlo a abból az alkalomból, hogy fia, Ba hyány
Ádám katolizált. A dedikáció ke ős célt szolgált: egyrészt a még református hiten lévő
özvegy megnyerését, másrészt enyhíteni igyekeze a hitváltoztatás mia keletkeze
belső családi viszályt.12 A konvertálás teológiai témáját 30 évvel később Báthory Zsófia
és I. Rákóczi Ferenc katolizálása te e ismét aktuálissá. Az 1661-ben történt eseményre
Czeglédi már az 1662-ben kiado Udvarhelyi György fele tarto halo i beszédében is
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igyekeze reflektálni, amelyben a vallásváltoztatás veszélyeire figyelmezte e hallgatóságát.13 A kassai református egyházat a Rákóczi család konvertálása rendkívül érzékenyen érinthe e, hiszen az erdélyi fejedelmek és feleségeik hagyományosan a gyülekezet legnagyobb patrónusainak számíto ak. Ezt a veszteséget igyekeze Czeglédi
ellensúlyozni művének megírásával, amely a hívek és a patrónusok megerősítését
célozha a meg.
A fentebb röviden felvázolt protestáns mitizációs hagyománnyal és Czeglédi
művével kapcsolatban most azt érdemes vizsgálnunk, hogy az 1657-es eseményeket
követően megváltozo országos politikai helyzetben és a fejedelmi család katolizálása után hogyan alkalmazta ezt a biblikus-allegorikus beszédmódot a kassai prédikátor, milyen politikai üzenetet közvetíte , és ez hogyan viszonyult a korábbi hagyományhoz.
A Barátsági dorgálás a Hi el kereskedő, s azt hamar cserélő, olvasd meg a könyv olvasása
kezdetiben ezt14 című rövid előszóval kezdődik, amelyben Czeglédi István a zsidókhoz
írt levélből idéz három verset: „Hitnek általa, nem akart Moses, mikor immár öreg volna,
Pharaho leányának Fiának hiva atni. Mivel hogy, ezt választá magának, hogy az Isten népével
eggyüt nyomoruságokkal ille etnék, hogy nem mint a Bünnek, ideig valo hasznával élne. Ugy
mint, ki nagyob Gazdagságoknak itélné lenni a Christusért valo gyalázatot, hogy nem mint az
Aegyiptumbélieknek kincseket, mert néz vala ama jutalomnak fizetésére.”15 Ha valakit Isten
mózesi hi el megáldo (kiválaszto az üdvösségre), akkor már nincs olyan körülmény,
amiért Krisztust megtagadná, olvasható a prédikátori magyarázat a bibliai textus után.
Ezután a következő okokat sorolja föl, amelyek az ingatagokat hitük elhagyására indíthatnák: 1. az öregség, 2. a nagy méltóság ígérete, 3. a Fényes Társaság (jezsuiták) ajánlata, 4. tűz, láng, fegyver általi megfélemlítés, 5. földi gazdagság, 6. szidalomtól, gyaláza ól való félelem, 7. sátáni kísértés. Az előszóban felsorolt okok, illetve körülmények
eredetük szerint lelkiek vagy földiek lehetnek. A lelki okok (öregség, sátáni kísértés)
keretbe foglalják a világiakat, hiszen a nagy méltóság (2. pont) és a földi gazdagság (5.
pont) ígérete összekapcsolható a tűz, láng, fegyver (4. pont) és szidalom általi megfélemlítéssel (6. pont). A Fényes Társaság, vagyis a jezsuiták említése pedig a rend térítési tevékenységének világias jellegét emelte ki, amely vádat többször megfogalmazták
a protestáns szerzők műveikben a katolikus térítéssel kapcsolatban.
Czeglédi egyik fontos célja a jezsuita térítési tevékenység ellensúlyozása. Ahogy
azt az előszót követő szövegrészben, az Ajánló levélben olvashatjuk: „Sámbár jezsuita
a fegyverzörgés közö is pokolra hagyigálá tegnap igaz vallásunkat.”16 Ennek bizonyítására
idézi Czeglédi, címének megjelölése nélkül, de lapszámra való pontos hivatkozással
Sámbár Mátyás Három idvességes kérdésének (Nagyszombat, 1661)17 a protestánsok elleni
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legsúlyosabb vádjait. Az idézetben olvasható „fegyverzörgés” vélhetően arra az erdélyi
török támadásra utal, amely II. Rákóczi György 1657-es sikertelen lengyelországi hadjárata mia következe be. Ezt az eseményt a kortárs protestáns szerzők (Medgyesi
Pál, Komáromi Csipkés György) Erdély romlásaként élték meg és írták le műveikben.18 Írásaik a 16. századi querela-toposz szöveghagyomány folytatásának tekinthetők.19 Az idézet másik eleme a „hagyigáló Sámbár” pedig a középkori hiedelemtörténetek „hagyigáló ördög” képével kapcsolható össze, amely Bornemissza Péter Ördögi
kísértetek című művének történeteiből ismert.20 A gyülekezet tagjainak ez azt is jelentheti, hogy már nem is az ördöggel szövetkezik a jezsuita páter, hanem ő maga az ördög.
Az Ajánló levél második részében a református lelki tanító Magyarország és Erdély
azon református főurait szólítja meg,21 akik adakoztak munkája kiadására. Czeglédi
mecénásait Krisztus valóságos tagjainak nevezi és a Jézus hitében való megmaradásra szólítja fel őket, amit a romlás (az 1658-as erdélyi török hadjárat) utáni felépülés
kívánsága követ. Ezután a következő kérdést teszi fel olvasóinak: „Mi az oka, hogy
ma, ennyi Hit-szakadás vagyon?”22 A szerző Ézsaiás prófétától idéze példáza al felel,
amelyben a cédrusfának egyik felét elégető, a másik feléből bálványt készítő ember
képe jelenik meg.23 A tudatlan, semmit nem értő ember a bálványozás bűnét Czeglédi
magyarázata szerint a következő okok mia követi el: „a vallás dolgában való vakoskodás
[…] s csúnya nagy tompaság” és „az Ámítóknak is ide járulandó sok ezer kereszt fogások”24
mia . A magyarázat szerint az emberek nem járatosak eléggé a vallási tanításokban,
ezért lehetséges, hogy „az ámítók kereszt fogásai” okán hitszakadás következzen be.
A Bibliában a hamis prófétákat és krisztusokat nevezik ámítóknak. Jézus így figyelmezteti tanítványait: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak
jönni az én nevemben és azt mondják: »Én vagyok a Krisztus«, és sokakat félre fognak vezetni.”25 Az evangéliumon kívül az Apostolok Cselekedeteiben és Pál apostol leveleiben olvashatunk hamis prófétákról, ámítókról.26 A részletben idéze hamis tanítók (ámítók) a
jezsuita rend tagjaira, a „kereszt fogások” pedig a katolikus vallásgyakorlat elemeire
(szentmise, körmenetek) utalhatnak. Ezután Czeglédi Szent Ágoston nyomán Julianus
császár keresztényüldözését párhuzamba állítja a jezsuita térítéssel. Ahogy írja: „Mivel
az hova nem érkezik az Oroszlán, a Rókát küldi el […] Szörnyű ravaszsággal üldözte Julianus
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a Keresztyényeket, mert, nem kardal, hanem ala omban való mesterséggel akarta a Christust
szivekbül kivenni.”27 Az Ószövetségben Jeremiásnál Nabukodonozor, Babilónia királya
hasonlatos az oroszlánhoz, az Újszövetségben Péter apostol a sátánt mint ordító oroszlánt írja le.28 A róka a ravaszság, agyafúrtság, szemtelenség, ala omosság jelképe a
Szentírásban. Az Énekek éneke könyvének második részében ezt olvashatjuk: „Fogjátok
meg nekünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban
vannak.”29 A szőlő az Ószövetségben az atyai örökség jelképe. Akháb és Nábót története (Királyok első könyve) szemléletes példája a szőlőt pusztító „rókának”. Nábót nem
akarta odaadni szőlőjét Akhábnak, Izrael királyának. Amikor ezt Jézabel, Akháb felesége meghallo a, titokban levelet küldö férje nevében annak a városnak az elöljáróinak, ahol Nábót lako , hogy istentelenség vádjával öljék meg a férfit. Miután megkövezték Nábótot Jézabel így szólt férjének: „Kelj fel és foglald el a jezréelbeli Nábót szőlőjét,
amelyet nem akart néked pénzért odaadni.”30 Jézabel magatartása31 hasonló Julianus viselkedéséhez, hiszen a római császár is ravaszul üldözte az igaz keresztényeket, és
Akháb felesége is „ala omban” tört Nábót életére. Az Evangéliumban Jézus Heródesre
mondja, hogy róka, utalva ezzel arra, hogy olyan ember, aki kétféleképpen viszonyult
Krisztushoz és követőihez.32
Úgy vélem, Czeglédi az előszóban és az Ajánló levélben a világi elöljárók cselekedeteit, ugyan nevük megfeleltetése nélkül, de a protestáns biblikus hagyomány és a
wi enbergi történelemértelmezés nyomán kialakuló, az eseményeket is bibliai történésekkel megfeleltető allegorikus beszédmód létrehozásával ábrázolja. A mózesi igaz
hitet megtartani nem tudó, vagy a keresztényeket Julianushoz hasonlóan nem fegyverrel, hanem „ala omban” üldöző elöljáró, illetve fejedelem képe a hitváltoztató
Báthory Zsófiával állítható párhuzamba. Így a kassai prédikátor a személyi megfeleltetések helye a történeti párhuzamokat hangsúlyozza, hogy elkerülje a fejedelemaszszony nyílt bírálatát.
Czeglédi az eseményeket és azok bibliai megfeleltetését a kassai eklézsia szemszögéből ábrázolja, így a hívek közösségét (mint a választo nép) is beemeli a mitizációs
hagyományba. A prédikátor a gyülekezet erősségét, illetve a jezsuiták térítési módszereit a következő részletben összegzi, amelyet az Énekek éneke és az Apostolok cselekedetei
könyvekből idéz: „Ha a tövisektül csipdestetet lilium, meg nem fojtathatik. Ha a Kű szikla
hasadékjában a Jézus véres sebeiben mulatozó Galamb, el nem tépedtethetik. Ha a Nap héségétül
sü ete Meny-Asszony, fekete korommá nem változtathatik. Ha a Nyáj, a Farkasoktul meg
nem véresítethetik, Kárhoztatással hozzá, s-ily mérges vádokkal”.33 A menyasszony és a nyáj
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a gyülekezetre utalnak, amelynek erős hite (galamb) és a nehéz történelmi időkben is
nagy kitartása van (liliom), hitük jutalma pedig, hogy részesülhetnek Isten kegyelmében. Ezután hat olyan vádat sorol fel Czeglédi, amelyekkel a jezsuiták illethetik
a reformátusokat (szentháromság tagadása, hitetlenség Krisztusban és Máriában,
szentségek elvetése, az úrvacsora mindenkinek való kiosztása, az elöljárók ellen való
fellépés, erkölcstelen életvitel).
Szintén kiemelendő az Ajánló levélből János apostol Jelenések könyve kilencedik rész
1–11. versének magyarázata.34 Az említe passzus az ötödik angyali trombitaszót
követő „démoni sáskajárást” írja le, amely az első jajt hozza el a földre. Czeglédi a
Szentírást idézve törekszik annak a magyarázatára. A szövegben a bibliai idézeteket
kurzív betűtípussal szedte a nyomdász, ezt követi zárójelben verzál betűkkel az egyes
szöveghelyek értelmezése, amelyben szintén olvashatunk bibliai sorokat. A Jelenések
könyvének idézete szerint az égből leesik egy csillag a földre és megnyitja a mélység
kútját, amelyből füst tör fel. A koromtól homályba borul a nap és az ég, ezután a mélyből
skorpiókhoz hasonló sáskák jönnek fel. Ezek az állatok a füvet, a zöldeket és az élő
fákat nem bántják, csak azokat az embereket gyötrik öt hónapig, akiknek homlokán
nincs az Isten pecsétje. Akik ezekben a napokban szeretnének meghalni, nem fognak,
mert a halál elmegy melle ük. Ezen lényeknek (sáskáknak) a külső leírása a következő:
hasonlítanak a viadalhoz felkészíte lovakhoz, koronájuk aranyból van. Emberarcúak,
fogaik, mint az oroszlánoké, hajuk az asszonyokéhoz hasonlatos és vaspáncélt viselnek.
Királyukat héberül Abbadonnak hívják (görögül Apollón), aki a végzet angyala.
A prédikátor az ötödik trombitaszót követő eseményeket saját korára vonatkoztatva allegorikusan értelmezi: a csillag azért hullo le az égről, mert elhagyta Krisztus
tanítását.35 A kútból feltörő füst elrejti az igaz okítással ellenkező (katolikus) vallást.36
Czeglédi a Nap és az ég füst általi meghomályosítását, elsötétítését Malakiás próféta
negyedik könyv második versének képével köti össze.37 Így fogalmaz: „Mivel az
Igazságnak napja, sokat szenvede becsületiben, s hármas tisztiben.”38 Az „igazságnak napja”
a romlásból való gyógyulásra és a gonoszok fele i győzelemre utalhat, de értelmezhető
a megváltás napjának is, hiszen Jézus halálakor a Nap és az ég sötétségbe borultak.
A „hármas tisztségben való sok szenvedés” Krisztusra vonatkozik, aki mind a három
isteni eredetű ószövetségi tisztségre (prófétai, papi, királyi) felkent. A krisztológiai
hármas tiszt szórványosan előfordult már az egyházatyáknál és a középkori teológu-
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soknál is. Legnagyobb hatással azonban Kálvin alkalmazta tanaiban, kinek példáját a
lutheránusok közül is sokan köve ék.39
A református prédikátor a sáskák seregéről megjegyzi, hogy sok világi dolgokkal
foglalatoskodnak és sok jó lelket kerítenek hálóba.40 A skorpióról szólva a szerző
kiemeli, hogy látszatra nem félelmetes állat, hiszen nyájas beszédű, ám rendelkezik a
tudomány mérgével, amely lassan fejti ki hatását és végül a lelket öli meg.41 Czeglédi
művének állathasonlatai a jezsuita térítők kritikájaként értelmezhetők. A skorpiófarkú,
sáskatestű lények külső leírása ennek a képnek a kibővítése. A „loyoliták” a külső
hatalmakban való bizakodás mia bátrak, mint az ugrándozó lovak, nagy méltósággal
parancsolnak a lelkiismeretnek, ami sok hi agadóban erősebb a kínt szerző halálnál.
Czeglédi a katolikus térítési gyakorlat kapcsán megjegyzi, hogy a „fényes társaság”
tagjai egyaránt hízelkednek a kicsiny és nagy rendeknek, oroszlán fogukkal szaggatják
a Krisztus juhait, páncéljukkal védik magukat és a világi hatalom sem parancsol nekik.
A pápista térítésre reagálva ugyanakkor a lelki tanító kijelenti, hogy a sáskáknak nem
adato meg a fűnek (község), a zöldellő fáknak (vastag keresztyének) és az élő fáknak
(az igaz tanítók) elpusztítása, vagyis nincs hatalmuk a gyülekezeten és annak lelki
tanítóin. A Zsoltárok könyvéből ve idéze el utal arra, hogy nem sokáig tart a jezsuiták
ténykedése, mert Isten megbünteti „az igaz Tudományt vesztegetőket”. A sáskák seregének vezetője is van, kinek „Abaddon neve, az az, veszedelem fia, vagy Apollyon, az az,
vesztő; mert mind magának, mind sajátinak, lelki nagy veszélyt hoz. Vala kik lehetnek ám ezek!
de bezzeg visgálásra adta s-hadta üket a Sz. Lélek! kik közül, alig ha nem volt, ez igaz Vallást
mocskoló, a Christustul maga pártyára, egy erős Calvinista Fő embert el-vont, s-hajto Római
Catolikus pater”.42 Czeglédi a jezsuiták által vezete katolikus térítést az ötödik trombitaszót követő démoni sáskajárással azonosítja, a végzet angyalának (Abaddon) szerepét
pedig (név nélkül) Pázmány Péter kapja.
Az Ajánló levél második részében – mint már korábban utaltunk rá – Czeglédi azok
nevét sorolja fel, akik adakoztak műve kiadására, összesen 19 világi tekintélyt említ
meg.43 A mecénások sorát gróf Rhédei Ferenc, Bihar és Máramaros vármegyék főispánja
nyitja (rövid ideig Erdély fejedelme is volt), akit a lelki tanító az „Isteni alázatosságnak,
s-tiszta Jámbor életnek Tüköre”-nek nevez.44 Bocskai István pedig „az Igaz Reformationak
nagy erős oszlopa!”-ként jelenik meg. A zempléni főispán a református gyülekezet egyik
A hármas tisztre tagolódásnak mély bibliai gyökere van: 1. emlékeztet az Ó- és az Újszövetség
szoros összetartozására, belső egységére. 2. Christos név: felkentet jelent, és kifejeze en a hármas
tisztségre utal, hiszen olajjal kenték fel a prófétákat, a papokat és a királyt is. 3. Jézus próféta:
tanításai és csodás gyógyításai mia ; főpap: szenvedése, halála és pokolra való alászállása mia ;
király: feltámadása és mennybemenetele okán. T
1985, 326–367.
„Az a Sereg ez, mely nem messze megyen e világi dolgoktól, mint a Sáska a földtől, sok szép kerteket is rontanak
el a Sáskák, így ez, sok jó lelkeket kerít hálóban.” C
1663, ?5v.
„A Scorpio […] tekintetre nem re enetes, de az ő farkával halálosképpen megsért, mert mérget önt a sebben;
e Gyülekezet is nyájas beszédű de nála a Tudomány mérge; […] így ennek harapása is, nem mindgyárt fájdíttatik meg de végre a lelket kergeti kétségre.” C
1663, ?6r
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M

2012, 13–20.

C

1663, ??4v.

M

Z

legjelentősebb támogatójának számíto , jól jelzi ezt az a tény is, hogy a főúr valamelyik birtokán rejte ék el 1663–1665 közö a pataki nyomda felszerelését.45 A támogatók
közül további két személyt fontos kiemelni: Lónyai Annát, Kemény János erdélyi fejedelem feleségét és Barczai Ferencet, Abaújvár vármegye viceispánját. A kassai prédikátor mindke őjüket egy-egy bibliai személlyel (Szent Annával és Józsiással) azonosítja.46 A „szereposztásokat”, a biblikus mitizációt a református hitben való megmaradás és a példamutató magatartás indokolta.
Ahogy ebből a rövid elemzésből is kitűnik, Czeglédi szorosan kapcsolódik a korábbi
protestáns mitizációs hagyományhoz. Műve – mint Pázmány Bizonyos okok (Pozsony
1631 és 1640) című47 munkája ellen írt hitvita – „időben” visszacsatol az 1630-as évekhez,
és lehetőséget ad arra, hogy a hitváltoztatás ellen emelje fel szavát. Ugyanakkor a mű
előszavában kifejte , majd a vitaszöveg argumentációjába is belesző és visszatérő
elemként megtalálható két központi képpel dolgozik. Megjelenik a „mózesi hit”, amely
a korábbi hagyományban is az erdélyi fejedelmekhez köthető. Czeglédi így a kortársak
számára jól beazonosítható toposzt alkalmaz, ám egy olyan bibliai eseményt ír le, amely
során Mózest ugyan megkísérti az egyiptomi hatalom és gazdagság, ám ő hite szilárdsága folytán kitart Isten melle . A kassai lelkész ezt a megingathatatlan mózesi hitet
állítja szembe a fejedelmi család hitváltoztatásával. Így egy korábban pozitív tartalommal bíró toposz (az erdélyi fejedelmeket Mózesként ábrázoló mitizáció) felhasználásával bírálja Báthory Zsófiát és I. Rákóczi Ferencet.
A Cédrus alakja a református hitet jeleníti meg. Czeglédi a jezsuita térítést és a kassai
református gyülekezet átformálását a fa bálvánnyá faragásaként ábrázolja, amit az
apokaliptikus csillaghullást követő sáskajárás követ. A Jelenések könyvének értelmezésével a gyülekezetet, a lelki tanítókat és a községet is beemeli a protestáns mitizációs
hagyományba, és egy igen összete , a fejedelmi családtól a gyülekezetig terjedő
biblikus allegóriát hoz létre. A kassai prédikátor művében a biblikus képek sorozatából
álló allegorézist úgy működteti, hogy az már nem a fejedelmi család reprezentációját
szolgáló, hanem azzal ellentétes propaganda. Így a Barátsági dorgálás prelimináriájában
(előszó, Ajánló levél) megjelenő egyfajta „ellen-propaganda”, a gyászévtizedben kialakuló, a protestáns mártírhagyományban kiteljesedő „ellen-legendák” előzményének
is tekinthető. Az ellen-legenda mindig az igaz (ebben az esetben református) hit ellenségéről szól, aki gyakran még az ördöggel is szövetségre lép és mesterkedései után
Isten büntetése sújtja.48 Ilyen ellenség a démoni sáskák seregét vezető Pázmány, vagy
a felső-magyarországi jezsuita misszió élén a „hagyigáló” Sámbár Mátyás.
T
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„Nagyságos Lonyai Anna Aszszonyom! Ama’ Boldog emlékezetű Sz. Anna Aszonynak, Istennek éjeli nappali
szolgála yát, Keresztyéni jó maga viselésével fel-állatván Nágod!” […] „él még te benned, ama’ Dicsiretes, jó
lelkű; lelke isméretit tisztaságban tartó Jósiásként, a közönséges romlásban Szivét facsaró, feles esztendőkig,
Híres, neves Nemes Aba-Vjvár-megyében, dicsiretessen, még az Idegeneknek-is, nagy jó maga viselésével,
s-szép eleven példa mutatással, Vice-Ispan-ságot viselt, Nemzetes Vitézlő Bartzai Ferentz Vram!” C
1663, ??5r–??5v.
RMNy 1983, 1511. sz., RMNy 2000, 1847. sz.
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Protestáns mitizáció Czeglédi István Barátsági dorgálás című művében
A Barátsági dorgálás törzse az „Elhajlo pápista” és „Erős calvinista” dialógusát tartalmazza. Ez rövid bevezető beszélgetés után nyolc vetélkedésben felel Pázmány Péter
Bizonyos okok című művében kifejte nyolc okra, amellyel egy református „fő ember”
vallásváltoztatását indokolta.49 Czeglédi könyvének főrésze elő a belső címlap hátán
bibliai idézet olvasható: „A yámfiai! Ha valaki ti köztetek el-tévelyedik az igasságtul, és
megtérítendi azt valaki. Meg-tudgya az, aki meg-téríte e a bűnös Embert az ő tévelygő utárul,
hogy meg-tartya annak lelkét az haláltul, és el fedezi annak bűnének sokságát.”50 Szent Jakab
levelének idéze része a megtéveszte ek iránt való szeretetről szól. A vita célja tehát
az eltévedt atyafi (fő ember) megtérítése, ami a haláltól való megmenekülést is jelenti
a protestáns prédikátor értelmezése szerint.
A nyolc vetélkedés elő bevezető beszélgetés olvasható, amelynek elején az „Erős
calvinista” „elcsodálkozik” pápista barátja hitváltoztatásán: „Csudámra vagyon a’ mit
beszéllesz! […] Mindenkor szádban forgo többnyire ez: […] az álhatatos ember tartatik férfinak:
még is széltül el-hajtogato nád szállá változtál volnaé?”51 Az elhajlo nádszál képe Máté
evangéliumában is olvasható, amikor Jézus megkérdezi a népet Keresztelő Jánosról, aki
Júdea pusztájában prédikált: „Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, amit a szél hajtogat?”52 Az Ószövetségben Ézsaiás prófétánál és a Királyok második könyvének történetében
is olvashatunk a (törö ) nádszálról, amely a gyenge Egyiptomot jelenti.53 A bibliai történetben Sénakhérib Asszíria királya elfoglalja Júdát és Jeruzsálem bevételére készül, de
mielő megtámadja a várost, elküldi Rabsakét Ezékiáshoz, Júda királyához. A követ
megpróbálja rávenni Jeruzsálem népét az asszír királynak való meghódolásra. Indokai
közö szerepel, hogy Ezékiás nem várhat segítséget Egyiptomtól (a törö nádszáltól),
de az Úrtól sem. Júda királya azonban bűnbánatot tart, könyörög Istenhez, aki meghallgatja imáját és angyalát küldi segítségére. Az asszír sereg elpusztul, így Jeruzsálem
megmenekül.54 A héberben a kaneh szó nádszálat jelent, ami a görög kanón szóval rokon,
amelynek jelentése mérték. Ezzel kapcsolható össze János apostol Jelenések könyvének
tizenegyedik rész 1. verse: „És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala
mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban
imádkoznak.” A nádszál így jelentheti az igaz hit „mértékét”, vagyis a református eklézsiát, tehát aki katolikus hitre tér, az „elhajlo nádszállá” változik.

A következőkkel indokolta Pázmány a hitváltoztatást a Bizonyos okok lapjain: „Első ok: Mert a’
Lutherista és Calvinista vallások-közzül, semmi sincs a’ Szent Írásban. Második ok: Mert bátorságos, hogy
a’ Pápista Hitben üdvözülhetünk. Harmadik ok: Mert a’ Hit dolgairúl bizonyost nem tudhatni a’ Luther és
Calvinus táborában. Negyedik ok: Mert a’Luther és Calvinista gyölekezet, nem igaz Ecclesia. Ötödik ok: Mert
a’ Romai Ecclesiának igazsága, tagadhatatlan. Hatodik ok: Mert a’ Lutherista és Calvinista Hitnek hamissága,
nyilván-való. Hetedik ok: Mert a’ Luther és Calvinus követői, hamis költésekkel gyűlöltetik a’ Római Ecclesiát.
Nyolczadik ok: Az Úr-vacsorának Két szín-alat vételét, ok-nélkül álla yák a’ Szakadozók.” P
1631,
P
1640.
Jak 5,19–5,20.
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A preliminária (előszó, Ajánló levél) lapjain szereplő mitikus-allegorikus képek
visszatérnek a főszöveg (bevezető beszélgetés, vetélkedések) argumentációjában, és
Czeglédi további bibliai locusokkal gazdagítja az egymáshoz kapcsolódó allegóriákat.
Másképpen fogalmazva: Czeglédi nem magyarázza a bibliai szövegeket, hanem felhasználja azokat, és szinte az általa idéze szentírási helyek értelmezik az aktuálpolitikai
helyzetet. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány példát hozni a
Barátsági dorgálás főszövegéből, amelyek kellőképpen érzékeltetik, milyen összete ,
gondolatilag egymásra épülő biblikus-allegorikus képeket használt az események ábrázolására a kassai prédikátor.
A jezsuita térítés módszereit már az előszóban és az Ajánló levélben is bibliai példákkal
muta a be a szerző. Az o használt képek (a jezsuita atyák mézes beszédei vagy a
kútból feljövő sáskák mérges fullánkjai) megjelennek a főszövegben is, amelyben a
prédikátor további ószövetségi példákkal gazdagítja az allegóriát. Czeglédi a bevezető
beszélgetésben a Bírák könyvének egyik történetével érzékelteti a jezsuita térítés ala omosságát.55 E történet szerint Siserát, Izrael ellenségét Jáhel mézes szókkal fogadta és
édes tejjel kínálta. Sisera mély álomba merült, és miközben aludt, Jáhel egy vasszöget
ütö a fejébe.56 Ebben a történetben a hadvezért édes tejjel kínáló, majd ala omosan
meggyilkoló Jáhel cselekedete az Ajánló levélben szereplő Jézabel történetéhez és
Julianus császár keresztényüldözéséhez hasonló. A történetekkel a kassai lelkész a
jezsuita térítés módszereire és annak veszélyeire kívánta a protestáns olvasók figyelmét
felhívni.
Az ala omosság melle a sátáni kísértés is újra megjelenik a főszövegben és további
bibliai példákkal kapcsolódik össze. Az első vetélkedésben az Évát ravaszul elcsábító
kígyó alakjában jelenik meg a kísértés.57 Az „Elhajlo pápista” embernek meg kelle
volna vetnie a loyolita (sáska) sereg térítőmunkáját (csábítását), de nem fogadta meg
Szent Péter intését,58 elmulaszto a a segítségkérést (lelkének megerősítését) a tudós
„Szépen szinled pártosságodat, hogy az előt iszonyodtál a Pápistaságtul, de már mostan kedvelled. […] Ugyé
hogy, kik téged arra a vallásra kézen fogva vittenek, nem terítették elődben Religiojokat, hanem nagy ápolgatással, s mézes szókkal csak így beszélgettek: Szerelmes uram! bizony csak minap költ újság amit Vallasz!
[…] Tudos embernek tartottad magadat, s olvashattad volna ezt: A kútból kijött Sáskáknak farkokban vala
az ő fulákok. Csak a külső szemnek tetzhető vak-ditsősséget szokták ám ezek mutogatni, de mérgeket igen el
szokták rekenteni.” C
1663, 12.
Bír 4,1–4,24.
„Ha Szent Péternek megfogadtad volna ez intését: mindenkor készek legyetek meg felelni, reá felelek, nem
szakadot volna ki sebedbül a Szent Biblia. Nem kelle volna a gondolkodásra adnod elmédet: de már sajdíto
volt eszed, valami hajlandóságot a Pápistaságra. Úgy rontád magad, mint Éva, ki a kigyónak e kérdésére: Azt
is mondo a é Isten, hogy e kertnek fáinak, semmi gyümölcsében ne egyetek? menten hajtá fülét, s így szóla:
Vai eszünk, de amely a kert közepiben vagyon, nem szabad azt, még csak illetnünk is. Nem kel vala é Ravasz
álla al még csak beszédben is indulni, ha mit akar vala. Meg kel vala neked is azt a Társaságot vetned, ha
nem elég Ember voltál a feleletre, a vagy igireted szerént, a náladnál Tudóssab Cálvinistákkal beszéllened, de
fogadád, s nem tellyesítéd; azt mondád: el-mégy a Szőlőben, maga o hon maradál, tűrd kárát már!” C
1663, 124–125.
„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki
számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: Jó lelkiismeretetek lévén; hogy
amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó
élteteket.” 1Pet 3,16–3,17.

Protestáns mitizáció Czeglédi István Barátsági dorgálás című művében
kálvinista prédikátoroktól, ezért hasonlatossá vált ahhoz a fiúhoz, aki megígérte
apjának, hogy kimegy a szőlőbe dolgozni, de o hon maradt.59 Egy másik részletben az
„Elhajlo pápista” „idegen szőlővesszőként” jelenik meg. Jeremiás könyvének második
rész 21. versében ezt olvashatjuk: „Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fa yú
hajtásává?”60 Az idéze vers Izrael hálátlanságáról és megfenyítéséről szól. A választo nép nem engedelmeskede az Úr parancsainak, „a próféták pedig a Baál által prófétáltak és azok után jártak, akik tehetetlenek”.61 A kassai prédikátor szerint Szent Péternek
két hajója van: az egyik a bűnök követése mia süllyedő, a másik pedig az igaz hit
megtartása mia ép.62 A ke ős hajó a római és a kálvinista egyházat jeleníti meg, az
igaz egyház őrzi a hitet, „a nagy méltóságon kapdosó, külső fegyvert szerető” katolikus hajó
pedig elsüllyed. Azt már csak feltételezni lehet, hogy ez a kép a vitairat olvasóiban
egy másik evangéliumi történetet is felidézhete : azt, amikor Szent Péter a vízen járt,
de nem hi Jézusban és merülni kezde , amikor pedig félelmében segítségért kiálto ,
Krisztus megtarto a.63
Az idéze részletben a korszak egyik legfontosabb kérdése jelenik meg: melyik
egyház Krisztusé, vagyis melyik az igaz egyház? Czeglédi művében az „Erős calvinista”
így dorgálja „elhajlo ” barátját: „A Szent Lélek Világos Consequentiait meg-vete ed, s oda
mentél meríteni, holot illyen poshat vizet szaglo ak meg.”64 Ahogy az idéze részletekből
is kitűnik, a kassai prédikátor értelmezésében a Szent Lélek által vezete egyház a hit
őrzője, azaz a református eklézsia.
Szintén szeretnék bemutatni néhány olyan részletet, ahol egy országrész vagy város
bibliai, területi megfeleltetése, mitizációja is megtörténik. Ahogy a fentebbi elemzésekben olvasha uk, Egyiptom többször szerepel Czeglédi művében. A vitairat előszavában megjelenő gazdagság (egyiptomi kincsek) elcsábíthatják az embereket az igaz
hi ől. A törö nádszálként megjelenő állam (ami szintén Egyiptomra utalt) pedig a
Mt 21,30.
Jer 2,21.
Jer 2,8.
„Nem tulajdonítaszsz é Szent Péternek ke ős hajót, sillyedezőt eggyet, másikat éppet? Alig hanem! mert volt
olykor megtagadta Szent Péter Christusát, a nagy méltóságon kapdoso , a külső fegyvert szere e. Vallyon
s-nem ez hajóban mutato é neked hellyet a Révész? Nem hihetem, hogy i ne légy, ha ugyan idegen szőlő
veszszővé változtál!” C
1663, 5.
„És mindjárt kényszeríté Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra,
míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor
pedig beestveledék, egyedül vala o . A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborga atva;
mivelhogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.
És mikor lá ák a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem mia
kiáltozának. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! Péter pedig felelvén
néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter
kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor
kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá
őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők
pedig hozzámenvén, leborulának elő e, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!” Mt 14, 22–33.
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hamis remény megtestesítőjeként is értelmezhető. Ha a hitváltoztatás politikai előnyökért („nagy méltóság ígérete”) történik, akkor a Barátsági dorgálásban Egyiptom a
Habsburg Birodalom rejte területi mitizációjaként értelmezhető. Czeglédi nem fejti
ki nyíltan a párhuzamot, de a történeti helyzetek megfeleltetése az ószövetségi történetekkel a kor olvasója számára jól értelmezhető és beazonosítható lehete .
A mű egy másik részében viszont egyértelmű a területi párhuzam: Róma Babilónként
jelenik meg.65 A bűnös, parázna város képe már a harmincéves háborúhoz kapcsolható magyar nyelvű protestáns iratokban is megfigyelhető. Jelenlegi ismeretünk szerint
két magyar nyelvű nyomtatvány címében jelenik meg az ókori birodalmi központ.
Az egyik az evangélikus Pálházi Göncz Miklós munkája, amely Az római Babylonnak
kőfalai (Keresztúr, 1619)66 címmel jelent meg. A másik könyv a kálvinista Pathai István
Amaz hétfejű és tíz szarvú fene bestián ülő... parázna Babillónak mezítelenségének tüköre (Pápa,
1626)67 című irata. Ez utóbbi munka „két, jezsuita kollégiumban nevelkede i ú, Diaphanes
és Scotodulos párbeszédét tartalmazza. Az első kíváncsiságból, próbálásnak okáért meghallgato egy helvétiai valláson való prédikátort, ő maga is arra a vallásra tért, most pedig
egykori iskolatársát győzi meg korábbi tévedéseikről és a reformátusok igazáról. A könyv célja
az olasz valláson való pápisták tévelygéseit feltárni, papjaik, püspökeik, szerzeteseik, apácáik
és pápáik bűneit kimutatni”.68
Czeglédi munkája nem pusztán Pázmány Péter iratára felel, hanem a harmincéves
háborút kísérő protestáns vitairatokhoz is kapcsolható. Czeglédi tehát egy olyan területi mitizációt alkalmaz szövegében, aminek már volt hagyománya a korabeli magyar
nyelvű hitvita-irodalomban. A Barátsági dorgálás több ponton is kapcsolódik az 1630-as
évek szövegeihez, ezen összefüggések részletes bemutatására azonban e dolgozat keretein belül nincs mód, és terveim szerint egy későbbi tanulmányban igyekszem majd
feltárni azokat.
A harmadik vetélkedésben olvasható szövegrész felhívja az olvasó figyelmét arra,
hogy milyen megfeleltetéseket alkalmaz a kassai lelkész iratának lapjain, és tükrözi
a szerző Szentírás értelmezésére vonatkozó hermeneutikai álláspontját is: „A Királyok
Istenek. A’ Szivárvány frigy. A Búzakalász, esztendők. A Csontok, Izrael háza. A Csillagok
az Ecclesiáknak Angyali. A Gyertyatartók, Ecclésiák. Te vagy az én Testem. Ti vadtok az én
Testem. A Kűszikla Christus. A Galamb, Szent Lélek. Én vagyok az Ajto. Világosság. SzőlőTű.
Ti szőlőveszszők vadtok. Az Herodes Roka. E Világ mező. A’ Iudás ördög. Az Hamis prophéták,
ragadozó Farkasok. Ti vadtok Só. A’ Iános, Illyés. Az A ya szánto vető. Értedé ezeket? jol
vagyon! Ugyan nem mondgya meg a Szent Írás, ha é szok Tulaidon értelemben vétetneke? Csak
most tüm le e Fundamentumot: Ha valami homály vagyon a Szent Írásban, azt egyben kel vetni
a töb világos helyekkel. Im megcselekszem azért lelki hasznodért, megprobálom, mind Szent
Írásbul, a régi jámbor Paterek Irásibul, az ellene mondhatatlan jozan okoskodásbul; sőt a magad
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Doctoribul, hogy e szok: EZ AZ ÉN TESTEM, nem vétetnek TULAIDON ERTELEMBEN
A SZENT IRAS-bul.”69
Az idézet jól összefoglalja, milyen allegorikus értelmet tulajdonít Czeglédi egy-egy
bibliai locusnak. A margón 7 ószövetségi és 16 újszövetségi könyvre hivatkozik. A szőlővessző, a hamis próféták, a csillagok, a galamb és a róka (Heródes) a mű korábbi részeire
utalnak vissza. Az idézet Czeglédi azon törekvését mutatja, hogy a Szentírás értelmezését az ó- és újszövetségi könyvek összehasonlításával, a régi egyházatyák elmélkedéseinek ismeretével és a katolikus teológusok műveinek felhasználásával végezze el.
Hiszen, aki a Bibliát helyesen tudja értelmezni, az igaz hit védelmezőjének (prófétai)
szerepére is alkalmas.
A nyolcadik vagy utolsó vetélkedés kezdetén az „Elhajlo pápista” eltévelyede
juhként jelenik meg, így könyörög: „Oh édes Uram Istenem! El tévelyedtem mint juh, keresd
fel a Te szolgádat!”70 A nyolcadik ok az úrvacsora kérdését tárgyalja. Ennek végére az
„Elhajlo pápista” belátja tévedését és visszatér a kálvinista religióra. Így fogadkozik:
„Soha bizony többé a Római hajóban nem evezek, hanem Christusom s az Apostolok követője
leszek. […] Pásztorom, tégy Szent Váladra, s vigy bé, mételyetlen füvön legelő Seregedben!”71
Az eltévedt bárányként megjelenő „Elhajlo pápista” visszatalál a református gyülekezetbe, így a protestáns értelmezés szerint megmenti lelke üdvösségét. A konvertálásnak
természetesen politikai jelentése is hangsúlyos, hiszen egy „elhajlo ” főúr (Ba hyány
Ádám – I. Rákóczi Ferenc) tért vissza – a vitairat lapjain – a református eklézsiába a
Barátsági dorgálás nyolcadik vetélkedése után.
Talán e rövid elemzésből is kitűnik, hogy Czeglédi István Barátsági dorgálás
című művében a biblikus-allegorikus beszédmódot több szinten működteti.
Munkahipotézisemben a kassai prédikátor szövegeinek vizsgálata során e jelenséget
protestáns mitizációnak neveztem, amelynek több altípusát különbözte em meg.
Művében megfigyelhető egyrészt a személyi párhuzamokra (megfeleltetésekre) építő
biblikus mitizáció és az országrészek, városok mitizálása is. Ám legtöbbször olyan,
többszörösen összete biblikus-allegorézist működtet a szerző, amely a bibliai történetek és a 17. századi aktuálpolitikai helyzet párhuzamba állításán alapszik. Czeglédi
feltehetően elsősorban a kor bibliaolvasó elitjének írta munkáját, ezért olyan komplex,
egymásra épülő és sűrű biblikus képek szövik át vitairatának szövegét, amelyek a
romlás-toposz nyomán (1657-et követően) újra feléledő apokaliptikus képeket is használó prédikátori hagyománnyal köthetők össze.
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The Use of Biblical Mythization in István Czeglédi’s Barátsági
Dorgálás
My research topic is the polemic which took place in Kassa (Košice) between 1663
and 1669. During my PhD studies so far, I have been studying the printed works
of István Czeglédi, a preacher from Kassa focusing on the polemic. The text was
published under the title Barátsági dorgálás in 1663 in Kassa. It is a response to the Jesuit
proselytization started the same year, and also to the conversion to Catholicism of the
family members of the late prince of Transylvania: Zsófia Báthory, and her son Ferenc
Rákóczi I. Currently I am studying the application of the biblical-allegorical phrasing in
the aforementioned work. This phrasing, being connected to the Protestant preacher’s
role, and carrying strong political connotations, is not a unique phenomenon. Its source
was the biblical mythicizing emerging around the Protestant princes, based on the
Wi enberg Protestant approach to history.

P

I

A 17. SZÁZADI SZLOVAKIZÁLÓ CSEH NYELVŰ HALOTTI
BESZÉDEK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A régi magyarországi irodalom körébe tartozó szövegek tanulmányozása során
természetesen merül fel az a kívánalom, hogy a szövegek műfaji, tematikai, retorikai vagy eszmetörténeti karakterisztikumának összeállításához megpróbáljuk
felhasználni azokat az összefüggéseket és tanulságokat, amelyek szövegeinknek az
egykorú vagy korábbi európai irodalommal való kapcsolatrendszeréből következnek.
Aki a régi irodalom szövegeivel foglalkozik, tudja, hogy a tanulmányozo korpusz
intertextualitása jelentős részben megragadható a szövegalkotás során alkalmazo
retorikai invenció a szerző által is megjelölt vagy ilyen direkt jelölés nélkül is könnyűszerrel felismerhető szövegbetéteinek, intarziáinak eredetvizsgálatával. A források
kérdésének vizsgálata tehát nem csekély részben az exemplumok eredetének, közvete
és közvetlen forrásainak vizsgálatát jelenti.
A retorikai szövegszervezést leíró, pontosabban annak normáit előíró kora újkori
irodalomelméleti kézikönyvekben az exemplumok alkalmazásával kapcsolatban összefoglalt tudnivalók mindenekelő azokat a lehetséges forrásokat (főként nagy és népszerű
exemplumtárakat) nevezték meg, amelyekből az invenció gazdagítására szánt nyersanyag meríthető. Viszont vajmi keveset foglalkoztak a kiaknázásra átemelt exemplumok
felhasználásának módjával és a szövegben rájuk ruházo funkciókkal.1 Az irodalomtörténeti kutatásban érvényesíte műfajelméleti szempontrendszernek így nem a
szövegekkel egykorú, hanem utóidejű reflexiókból kelle kiindulnia akkor, amikor
a mára közkeletűvé vált belátást kialakíto a azzal kapcsolatban, hogy az exemplumot
mint funkcionális szövegrendező módszert határozza meg, amely magába foglalja
az elbeszélő műfajokat, a nem elbeszélő elemeket és a szemantikai-képi vonatkozásokkal bíró nyelvi elemeket egyaránt.2 Az exemplumhasználat szerkezete visszatükrözi a
„gondolkodás tipologikus irányultságát, formája és használati módja annak a szövegnek az intellektuális szintjét”, 3 amelyben alkalmazzák. Tüskés Gábor tanulmányában az exemplum
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elsődleges funkciói közé sorolja a tanítás, a bizonyítás, a megvilágítás, a meggyőzés,
az érvelés, az erkölcsi tanítás és a szórakoztatás funkcióit.4
A retorikai és homiletikai kézikönyvekben az exemplum használati módját illető
megjegyzés nagyon kevés van ugyan, azonban annál több észrevétel található a
história hasznairól. A szakirodalomban elfogado , hogy a história nem meríti ki
„az exemplum műfaji, tematikai, formai és morfológiai gazdagságát”,5 azonban azon alcsoportok közé tartozik, amelyek gyakran kerülhetnek az exemplumok szerepébe. Alsted
Encyclopaediájában a história három célját határozza meg, ezek „a dignitas seu ornamentum, a suavitas seu voluptas és az utilitas.”6 Az utóbbi fontosságát jól érzékelteti, hogy
az utilitast Alsted három alcsoportra tagolja tovább, amelyek a pietas, az eloquentia és a
prudentia. Az Alsted által felsorolt hasznok a 17. századi magyarországi irodalomhasználó közösségekben más elterjedtségi és fontossági sorrendben voltak jelen. A pietast
tekinthetjük a legszélesebb körben elterjedt haszonnak, amely dogmatikai épülést és
erkölcsi hasznot egyaránt jelenthet, vagyis egyszerre lehete jelen a hagyományos retorikai céleszmények docere és movere által meghatározo csoportjaiban.7 A kegyesség
közvetítésének szándéka és a teológiai gondolatok bizonyítása tehát egyaránt olyan
célkitűzések, amelyek kiválthatják az exemplumhasználat igényét a prédikátorban. A
teológiai művekkel kapcsolatban a voluptas annyiban említhető, hogy szükség van a
vallási tanítás érdekesebbé és szórakoztatóvá tételére, azonban ez a célkitűzés csak a
kegyességgel együ érheti el a kívánt hasznot.8 Az exemplumok gyönyörködtető célú
alkalmazásának tehát magasabb rendű, emelkede erkölcsi céloknak kell alárendelődnie, ellenkező esetben elítélés tárgyává válik. A dignitas a voluptasszal és a pietasszal
szemben egy jól körülhatárolt társadalmi csoport számára elérhető. A dignitas haszna
a história elbeszélőjét illeti meg, illetve azokat a személyeket és családokat, akik fölö
a laudáció megtörténik, maradandó emléket állítva a jövő számára.9 A 17. században
ebbe a körbe az a gazdag nemesi réteg tartozo , akik körül a reprezentatív célú alkalmi
műfajok virágzó bősége alakult ki, de részesei a megdicsőülésnek maguk a szerzők is.10
Az eloquentia szintén a kiváltságos társadalmi réteg számára elérhető, akik a história
elbeszélése során ékesszólásukat fejleszthetik. A prudentia ennél szélesebb rétegek
számára jelent politikai és gyakorlati haszonvételi lehetőségeket, amelyek „akár a magas
méltóság betöltéséhez szükséges lényegi ismeretek, jártasságok gyarapítását is jelenthetik, vagy
legalábbis a történeti mintaképekből való okulás, mintakövetés reprezentációs célokból való
hangoztatására adnak alkalmat.”11 Mindezek a használati és haszonvételi lehetőségek a
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históriai narrációról az exemplumok egészére általánosíthatóak.12 A 17. századi szerzők
egy részénél előkerül az a gondolat is, hogy a históriák követői a szélesebb társadalmi
rétegből is kikerülhetnek, azonban kérdéses, hogy „kibontakozik-e egy, az előkelők imitációs törekvéseihez hasonló, tényleges reprezentációs szokásrendszer legalább a városi polgárság
köreiben.”13

Az exemplumok használata a halo i prédikációkban
Tanulmányomban az 1637–1711 közö Trencsénben, Zsolnán és Lőcsén kiado
szlovakizáló cseh nyelvű gyászbeszéd-nyomtatványok forrásait kívánom bemutatni.
E halo i prédikációkat evangélikus vallásúak fölö mondták el, az egyetlen kivétel
Jan Efron Hranický, aki a helvét hitvallású egyház elsőpapja volt Puhón.14 A következőkben három halo i prédikációval foglalkozom részletesebben. Ke ő a Boček család
gyermekeinek halálára kiado gyűjteményben jelent meg, ezek szerzői Adam Wolfius
Benešovský és Jakub Stephanides Přibislavsky. A harmadik prédikáció önálló nyomtatvány, Joachim Kalinka Verus mundus című munkája. Azért ese rájuk a választásom, mert ezeken keresztül szeretném bemutatni az evangélikus hitszónokok eltérő
exemplumhasználatát. Forrásvizsgálatomban azoknak az irodalmi műveknek és szerzőknek a felkutatására törekszem, amelyek autoritásként szolgáltak a cseh exuláns
prédikátorok számára, és az exemplumok forrásvizsgálatán kívül szólni kívánok a
felhasználásuk módjáról és a rájuk ruházo funkciókról is.
A halo i beszédekben szereplő exemplum-intarziák pontos eredet-megjelölést nem
tartalmaznak, kivételt képeznek Joachim Kalinka prédikációjának marginális jegyzetei. A forrásmunkák felhasználása a halo i beszédekben kétféleképpen történik: az
intarziák nagyobb része latin nyelvű idézet alakjában is jelen van (a görög auktorok is
mindig latin nyelvű idéze el szerepelnek), amelyeket nem betű szerinti, hanem általában parafrazeáló cseh fordítás követ, néha viszont csak cseh nyelvű a tartalmi átvétel
a hivatkozásra érdemesnek tarto szerző megjelölésével. Háromféle példát használnak
a hitszónokok: bibliait, egyháztörténeti és történelmit.
A halo i prédikációkban nagy számú szentírási idézet, szentírási hivatkozás található, az ó- és újszövetségi könyveket a prédikátorok egyaránt pontos helymegjelöléssel
közlik, azonban az újszövetségi könyvekre, a négy evangéliumra és János Jelenéseire
történő hivatkozás van túlsúlyban (1. sz. melléklet). Az ószövetségi könyvek közül a
zsoltárokat idézik a leggyakrabban. A bibliai könyvek közül egy halo i prédikációban
sem idézik Mózes 3. könyvét, Nehemiás, Báruk, Abdiás, Jónás, Náhum, Habakuk,
Szofóniás, Aggeus, Malakiás könyveit, János 2. és 3. levelét és Júdás levelét. A halo i
beszédek a megszoko szerkezeti szabályok alapján vannak felépítve. Rövid biblikus
exordiumot követően, a lectio textusban közli a hitszónok a fő szentírási helyet, amelyre
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a beszéd épül, majd a prédikációban felsorakoztato források ennek az alátámasztására és szemléltetésére szolgálnak. Az applicatióban az elhunyt ájtatos életét mutatja be
a prédikátor, hangsúlyozva azokat a tulajdonságait, amelyek erkölcsi példaként állnak
a gyászoló közösség elő .
Az egyházatyák közül leggyakrabban Szent Ágostont, Szent Jeromost, Aranyszájú
Szent Jánost, Nazianzi Szent Gergelyt idézik. Az antik költők meglepően nagy számban
vannak képviselve (Horatius, Vergilius, Ovidius, Martialis), a történetírók közül
Hérodotosz, Livius, Suetonius, Thuküdidész, a filozófusok közül Platón és Arisztotelész
fordul elő. A reformátoroktól, Philipp Melanchthontól és Luther Mártontól elbeszélő
jellegű exemplumokat idéznek.15 A prédikációk tárgyi-tematikai világában mindezen
hivatkozások révén számo evően jelen vannak ugyan a múlt eseményei, azonban
észrevehetően a jelen történéseire összpontosulnak. Ezért az exemplumokat jelen tanulmányban nem forrásaik szerint csoportosítom, hanem az exemplumhasználat nagyobb
tematikus tömbjeit a rájuk ruházo funkciók szerint különítem el. Mind a római
auktorok, mind az egyházatyák, mind a történelmi személyek és események elsősorban
teológiai gondolatok igazolásaként vannak jelen a prédikációkban. Ezek a vonatkozások, amint már jeleztem, egyaránt lehetnek morálteológiai és dogmatikai természetűek. A tárgyalt három prédikáció egyikében az exemplumokra ruházo erkölcsi-etikaimorálteológiai vonatkozások jutnak meghatározó szerephez, egy másikban viszont a
dogmatikai tanítás kifejtésében, szemléltetésében kapnak szerepet az exemplumok. A
harmadik prédikáció egy szöveghelye pedig azért méltó különleges figyelemre, mert
noha az o előado történet az európai humanista szépirodalom egy reprezentatív
szórakoztató gyűjteményéből származik, a prédikátor általi felhasználásának elsősorban polemikus szerepe van. Nem is igen volna ez másként elképzelhető, hiszen az
exemplum eredeti cselekménye egy erkölcsileg erősen kifogásolható cselekedetet mutat
be, így morálteológiailag kifejeze en kontraproduktívnak volna értékelhető a szerepeltetése, amit csakis az tesz védhetővé, hogy a történet e visszás kimenetelére a felekezeti ellentábornak, a katolikusoknak az intézményrendszere ad lehetőséget a cselekmény szerint, így az exemplum legalább a vallási polémia tematizáló terepén mégis
épületessé válik.

Erkölcsi tanítás
Joachim Kalinka evangélikus prédikátor Barbora Marko fölö 1648-ban megtarto
Verus mundus kezdetű prédikációja votumra, praeloquiumra, lectio textusra, accessusra,
prima parsra, secunda parsra, applicatióra oszlik.16 A lectio textusban a prédikáció alapigéjéül választo , Szent Pál Títuszhoz íro leveléből ve szakasz, alapján mutatja be,
milyeneknek kellene lenniük az idős asszonyoknak: tisztának, háziasnak, jónak és
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engedelmesnek.17 Ezt követően a bevezető szentírási hely szemléltetésére olyan kivételes asszonyokat sorol fel, mint a moábita Rút, a betlehemi Naómi, a szunamita nő
és Debóra, akik Istennek tetsző életet folyta ak és erkölcsi példaként állnak minden
keresztény nő elő .18
Az istenes életű nők bibliai példái után a prédikátor különböző formájú és tartalmú
példákat használ, hogy olyan tulajdonságokat is bemutasson, amelyek az asszonyok
erkölcstelenségének az okozói. Ilyen például a mangonizatio, ami a felesleges díszítést,
ékesítést és az illetlen ruhaviseletet jelenti.19 Szent Péter szavaival inti a prédikátor
az asszonyokat, hogy ne a külsőségeket tartsák fontosnak, hanem a szelíd és sérthetetlen lelket. Ezt követően Szent Ágostontól, Szent Jeromostól és Martialistól20 származó szöveghelyeket idéz, amelyekben mértékletességre inti az erkölcsös asszonyokat.
Majd az igehirdetésből és a történelemből jól ismert három asszonyt sorol fel, Jezabelt,21
Poppaea Nerót és Minutiát,22 a Vesta-szűzet, akik véte ek az erkölcsi tanítás ellen.
Következő erkölcstelen tulajdonságként a catillatio vel pergraecatiót nevezi meg a
prédikátor, ami – ahogyan a felsorolt példák világossá teszik – az iszákosságot jelenti.23
Ózeás könyvére hivatkozik a prédikátor, amikor a paráznaságtól és a részegségtől óvja
az embereket, ami elveszi a józan értelmet.24 Szentírásbeli helyeket hoz, hogy bizonyítsa, a borivás az okozója a nők erkölcstelenségének, ez okozta a vesztét a filiszteus
fejedelmek és Lót leányainak.25 Végül a történelemből jól ismert asszonyok tobzódási
szokásait mutatja be. Kleio,26 Aglaida27 és Kleopátra mértéktelenségükkel túlte ek a
férfiakon. Jól ismert toposz, hogy Kleopátra egy igazgyöngyöt oldo fel borecetben és
megi a Antonius egészségére.28

Dogmatikai tanítás
Jakub Stephanides Přibislavsky Boček Anna fölö 1635-ben megtarto halo i prédikációja a Boček család gyermekeinek emlékezetére kiado gyűjtemény második darabja.29
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tévedésből Clio nevét felcseréli a görög mitológiából jól ismert múzsáéval, Kleióéval.
A

1548, I., XXVI.

P

2001, IX., 119–121.

S

1639, 2c.

A

. századi szlovakizáló cseh nyelvű halo i beszédek forrásai

A prédikáció propositióra, első részre, második részre, harmadik részre és votum piumra
oszlik. A prédikáció alapigéjéül a Bölcsesség könyvéből választo szakasz alapján
mutatja be, mi történik az igaz emberrel, ha hirtelen meghal, és melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel kiérdemelte Isten szeretetét.30 Az utóbbiak a megfontoltság és a
bűntelen élet. A propositióban három részre osztja a prédikációt, az első rész a személyekkel foglalkozik, akiket hirtelen ragado el a halál, a második rész a haláluk okaival,
végül a harmadik rész arra tanítja a szülőket, hogy hogyan vigasztalódjanak meg és
fogadják el gyermekeik halálát. Ezt követően olyan szentírási helyeket sorol fel, amelyek
azt szemléltetik, hogy akik erkölcsös és megfontolt életet éltek, azoknak, ha az Isten
hirtelen ragadja is el őket, nem kell félniük.
Szent Ágostontól, Szent Berná ól, Szent Bédától (Beda Venerabilistól), majd Philipp
Melanchthontól származó szöveghelyekkel tanítja a szülőket, hogy mérsékeljék szomorúságukat, mert Isten azért ragadta el a gyermekeiket, hogy a gonosz ne változtassa
meg az értelmüket és csellel ne árthasson a lelküknek. A szülők vigasztalására említi
a communis moriendi necessitast és az avocantis bonitast, majd Isten igazságosságának a
szemléltetésére egy jól ismert szöveghelyet idéz Hérodotosztól.31 Xerxész hatalmas seregeivel görög földre lépe és elérte Líbiát. O egy gazdag férfi, Pythius vendégül lá a
az uralkodót és azt kérte tőle, hogy öt fia közül a legidősebbet hagyja o hon, és cserébe
azt ígérte, hogy gazdagon megjutalmazza. Xerxész nagy haragra gerjedt, mivel ő saját
gyermekeit és népét sem kímélte, ezért Pythius legidősebb fiát ke évága a, és amerre
csak a sereg ment, kiakaszto a a hol estet. A prédikátor ezzel kívánja szemléltetni és
okítani a szülőket, hogy Isten nem bánik ilyen kegyetlenül a gyermekeivel, hanem az
égbe viszi őket, ahol öröm és megnyugvás várja az üdvözülteket.

Vallási polémia
Adam Wolfius Benešovský 1639-ben Boček Benjamin fölö megtarto halo i prédikációja, a Boček család gyermekeinek halálára kiado gyűjtemény negyedik beszéde,
két nagy részre oszlik: tanúbizonyságra és az Úrban elhunytak üdvözülésének leírására.32 A prédikáció alapigéjéül a Jelenések könyvéből választo vers alapján mutatja
be az Úrban elhunyt emberek halálát és üdvözülését.33 A szentírási hely szemléltetésére
Liviustól, Suetoniustól, Szent Jeromostól, Szent Basiliustól és Nazianzi Szent Gergelytől
származó szöveghelyeket idéz, amelyekben a halál elkerülhetetlenségére figyelmezteti
és az erkölcsös életvitelre inti a gyászolókat. A prédikátor szentírási helyeket sorakoztat
fel, hogy bemutassa az erkölcsös életet élők halálát és Isten általi üdvözítésüket. Ezt
követően az erkölcstelen életet élők életéről és haláláról beszél, szemléltetésként pedig
egy igen meglepő szövegforrást is kiaknáz. Arról ír ugyanis, hogy noha az erkölcsBölcs 4,7–15.
H
W
Jel 14,13.

1989, 39.
1639, 2f.

P

I

telenek éjjel és nappal az élvezeteknek élnek, amikor végül meghalnak, akkor Szent
Ferenc csuklyájába öltöztetik őket és úgy lesznek eltemetve. Könnyű felismerni ebben
a rövid parafrázisban Boccaccio Dekameronja első napi első novellájának a cselekményét,34 amelyben Ser Cepparrello, aki egész életében erkölcstelen és élvhajhász életet
folytato , hamis gyónással becsap egy szent életű barátot. Tisztes búcsúztatásának
és temetésének köszönhetően halálát követően szentként kezdik tisztelni és Szent
Ciappelle ónak nevezik. A lutheránus szerző prédikációs hivatkozása félreérthetetlenül életre kelti a katolikus intézményrendszerrel szembeni, a 17. század első harmadának végére már jól bejárato protestáns polémiát, hiszen a már sokszor megbélyegze pápista visszaélések adha ak lehetőséget arra, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető vagy inkább kétségtelenül kárhozo életű személyt szentként tiszteljenek. Így
ennek a sikamlós eredetű exemplumnak a megbotránkoztató hatását sikerül leválasztani a történetet közreadó boccacciói gyűjteményt kárhoztató megítéléstől, és a botrányos cselekmény ódiumát teljes egészében a katolikus ellentáborra terhelni, egyszerre
valósítva meg a dogmatikai és a morális megbélyegzést. Jó példát adva egyben arra,
hogy a szerzők széles körű, olykor meglepően tágas erudíciója számos esetben olyan
leleményes exemplumhasználat alapjait veti meg, amelyben az ado diskurzusrendszeren belüli szokatlan összetevők is a normatív üzenet közvetítésének koncepciózusan
megválaszto eszközeivé válhatnak.

Melléklet

Adam Wolfius Benešovský
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Sámuel 2. könyve
Ezdrás könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Prédikátorok könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Ezekiel könyve
Ózeás könyve
B
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idéze ség
2
2
1
8
14
4
1
3
11
1
1
1
1

Újszövetség könyvei
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Timóteusnak írt I. levél

idéze ség
7
2
7
14
1
17
2
3
3
4
1
1
1
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Zakariás könyve

1

Timóteusnak írt II. levél
Zsidókhoz írt levél
Jakab levele
Péter I. levele
Péter II. levele
János I. levele
Jelenések könyve

Theodor Sopodia
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Bírák könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Dániel könyve
Ózeás könyve

idéze ség
8
3
1
2
6
3
2
1
2
1
3
26
2
1
2
1
1
1

Samuel Chalupka
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Számok könyve
II. törvénykönyv
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve

idéze ség Újszövetség könyvei
3
Máté evangéliuma
1
Lukács evangéliuma
5
János evangéliuma
3
Apostolok cselekedetei
1
Rómaiaknak írt levél
1
Korintusiaknak írt I. levél
1
Korintusiaknak írt II. levél

Újszövetség könyvei
Máté evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Timóteusnak írt I. levél
Titusznak írt levél
Zsidóknak írt levél
Jelenések könyve

1
2
1
4
1
3
9

idéze ség
9
2
4
6
1
5
3
1
1
2
1
1
1

idéze ség
4
9
11
4
6
4
1
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Krónikák I könyve
Ezdrás könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Ezékiel könyve
Mikeás könyve

1
1
4
7
7
10
1
11
1
1

Joachim Kalinka
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Számok könyve
Józsue könyve
Bírák könyve
Rút könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Sirák fia könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Ezékiel könyve
Dániel könyve
Ózeás könyve
Zakariás könyve

idéze ség
11
5
5
2
6
1
5
3
5
6
3
1
1
3
8
9
7
5
3
2
1
1
1

I

Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Zsidóknak írt levél
Péter I. levele
Jelenések könyve

Újszövetség könyvei
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Timóteusnak írt I. levél
Titusznak írt levél
Zsidóknak írt levél
Péter I. levele
Péter II. levele
Jelenések könyve

2
1
2
4
4
2
6
3
5

idéze ség
3
2
1
3
2
3
2
8
1
6
4
1
6
1
3

A

. századi szlovakizáló cseh nyelvű halo i beszédek forrásai

Ján Sapor
Ószövetség könyvei
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Sirák fia könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Bölcsesség könyve
Ózeás könyve
Mikeás könyve

idéze ség
4
13
4
5
3
2
1
1

Újszövetség könyvei
Máté evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Zsidóknak írt levél
Jakab levele
Péter II. levele
Jelenések könyve

Ján Romenec
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Sámuel II. könyve
Királyok II. könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Ézsaiás könyve

idéze ség Újszövetség könyvei
2
Tesszalonikaiaknak írt I. levél
1
Péter I. levele
2
János I. levele
2
1
1

Jakub Stephanides Přibislavsky
Ószövetség könyvei
idéze ség Újszövetség könyvei
Teremtés könyve
8
Máté evangéliuma
Józsue könyve
1
Márk evangéliuma
Rút könyve
1
Lukács evangéliuma
Sámuel II. könyve
4
János evangéliuma
Királyok I. könyve
2
Apostolok cselekedetei
Királyok II. könyve
1
Rómaiaknak írt levél
Jób könyve
3
Korintusiaknak írt I. levél

idéze ség
9
3
9
6
1
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1

idéze ség
1
1
1

idéze ség
9
4
8
6
2
13
2

P
Zsoltárok könyve
Prédikátorok könyve
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Ózeás könyve
Mikeás könyve

Ján Hadik
Ószövetség könyvei
Teremtés könyve
Kivonulás könyve
Számok könyve
Bírák könyve
Sámuel 1. könyve
Sámuel 2. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónikák I. könyve
Krónikák II. könyve
Eszter könyve
Makkabeusok I. könyve
Makkabeusok II. könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Énekek éneke
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
Ézsaiás könyve
Jeremiás könyve
Siralmak könyve
Ezekiel könyve
Dániel könyve
Ózeás könyve
Joel könyve
Ámosz könyve

19
1
2
3
3
2
1
1

idéze ség
16
5
2
1
1
8
5
5
3
1
1
1
1
11
56
5
2
9
7
19
3
1
4
4
3
1
1

I

Korintusiaknak írt II. levél
Galatáknak írt levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Kolosszeieknek írt levél
Timóteusnak írt I. levél
Zsidóknak írt levél
Péter I. levele
János I. levele
Jelenések könyve

Újszövetség könyvei
Máté evangéliuma
Márk evangéliuma
Lukács evangéliuma
János evangéliuma
Apostolok cselekedetei
Rómaiaknak írt levél
Korintusiaknak írt I. levél
Korintusiaknak írt II. levél
Efezusiaknak írt levél
Filippieknek írt levél
Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Timóteusnak írt I. levél
Timóteusnak írt II. levél
Titusznak írt levél
Zsidókhoz írt levél
Jakab levele
Péter I. levele
Péter II. levele
János I. levele
Jelenések könyve

3
4
2
1
1
1
4
4
1
6

idéze ség
17
1
7
18
5
15
7
3
3
1
1
1
3
2
6
3
4
1
2
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Literary Sources of seventeenth-century Czech-language Funeral
Orations
Every literary work may have various interpretations, thus all periods of intellectual
history interpret the biblical, antique or medieval texts and the esteemed authors by
diﬀerent intentions, and build some specific ideologies upon them. By analysing the
quotations, allusions, and references in the complete corpus of Czech-language funeral
sermons printed in Hungary in the seventeenth century, I try to identify those literary
works that served as the most important example to the Czech preachers exiled from
Bohemia and Moravia. They managed to express their ideas, thoughts, and theories
based on these literary sources.
Most of the quotations in these sermons are not accompanied with any kind of
reference to the exact locations of the cited sources, except the marginal notes in
Joachim Kalinka’s sermons. There are two main types of referring to the sources in the
analysed texts. The majority of the writers give the original Latin sentences followed
by vague Czech translation, while some preachers give only a kind of rough Czech
translation briefly mentioning the cited author’s name. They all cite Greek authors in
Latin only, without marking the exact locations. Their funeral sermons rely on quotes
from the Holy Bible. Biblical parables and allegories are key devices to transmit the
ethical standards towards the public. The aim of the preachers was to make the quoted
biblical, antique, and medieval texts properly fit the whole funeral sermon and express
their views unimpeded.
In my paper I try to give an overview of the sources of the Czech-language funeral
speeches, in addition I am presenting a remarkable reference to one of the short stories
of Boccaccio in one of them, with the purpose of outlining the literary material these
funeral orations are based on.
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„A NŐI SZOLÓN”, AVAGY MÁRIA TERÉZIA
URALKODÓI KÉPE A HALOTTI BESZÉDEKBEN*

1780. november 29-én este kilenc óra magasságában, a Ho urg úgyneveze Lipótszárnyában Mária Terézia negyvenévi uralkodás után, hatvanhárom évesen, hat hónaposan és tizenhat naposan ‒ ahogy korabeli hírekben szerepelt1 ‒ elhunyt. Az uralkodónő állapota november 25-től kezdve romlo , az orvosi jelentés szerint fullasztó
hurutban (cathorus suﬀocativus) szenvede .2 Elhunytát követően az udvarban huszonhat
hetes gyászidőszak kezdődö , amelynek első hét hetében szigorúan csak fekete gyászruhát lehete ölteni. „E szomorú alkalmatossággal, Vasárnap reggel azontúl a játékokat jelentő
tzédulák mind leszakaszto ak és minden vígasságok meg-tilto ak. Az egész város pedig kimondhatatlan nagy szomorúságra és gyászba borula.”3 Mária Terézia halálával óriási „hírdömping” ve e kezdetét, a monarchia sajtója hosszú ideig az elhunyt császárné-királynőt
búcsúztató megemlékezésekkel volt tele. A Wiener Zeitungban több mint egy hónapon
át minden számban hosszasan megemlékeztek a különféle gyászszertartásokról. De a
halálhír érthető módon egész Európa érdeklődését felkelte e, mivel fontos uralkodóváltásról és udvari eseményről volt szó, sőt a dinasztikus-rokoni kapcsolatok mia sok
országban még ennél többről is. Párizsba, Nápolyba, Firenzébe, Milánóba és Pármába
azonnal követeket küldtek, hogy értesítsék a császárné gyermekeit anyjuk elvesztéséről.4 A porosz udvar négy hétig tartó gyászidőszakot hirdete , míg a pfalzi és a bajor
választófejedelmi udvar három hónapig tartó gyászra kötelezte magát.5 Európa-szerte
igen nagy számban keletkeztek siratóversek és halo i beszédek. Az ún. Sturm und
Drang korszak ismert költője, Friedrich Go lieb Klopstock is önálló költeményben6
emlékeze meg a császárné-királynő haláláról, ahogy a bécsi bárdköltészet nagyjai

*

I szeretném kifejezni köszönetemet a konferencia-előadás minden hozzászólójának, különösen
V. László Zsófiának, G. Etényi Nórának és Jónácsik Lászlónak, valamint konzulensemnek, Poór
Jánosnak a segítségéért abban, hogy a jelen dolgozat létre jöhete .
PZ, 1780. dec. 6. (98. St.) 5–6., WZ, 1780. dec. 2. (97. Nr.) 6.
MH, 1780. dec. 2. (97. levél) 786.
MH, 1780. dec. 2. (97. levél) 787.
WZ, 1780. dec. 2. (97. Nr.) 7.
MH, 1780. dec. 20. (102. levél) 831.
K
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is, mint Michael Denis7 vagy Karl Mastalier.8 Christian von Zimmermann tanulmányában9 180 Mária Teréziát sirató költeményt vont górcső alá, és vonta le következtetéseit, amelyek több helyen átfedik és kiegészítik a jelen dolgozat vizsgálatát is.
A dolgozatom célja a Mária Teréziáról megemlékező – elsősorban német nyelvű
– halo i beszédek bemutatása.10 Nem a teljesség igényével lá am neki a kutatásnak,
mert egyet kell értenem a Magyar Hírmondó újságírójával, aki szerint: „Száma nints a
sok síralmas énekeknek s verseknek, mellyekre e nagy eset alkalmatosságot szolgáltato . Valakik
poétáknak vélték magokat, mind kötelességeknek tarto ák, hogy értelmük s tehetségek szerént,
azon siránkozzanak.”11 Ez a megállapítás a halo i beszédekre is igaz. De a beszédekből
kiolvasható általános tendenciák már az elemze szövegekből is világosan kitűnnek.
A halo i laudációk értelmezése az utóbbi két évtizedben vált egyre kedveltebb
kutatási terüle é. Magyar kutatók közül kora újkori halo i beszédekkel különböző
szempontból foglalkozo – többek közö – Kecskeméti Gábor, V. László Zsófia, Farkas
Noémi, Szűcs Zoltán Gábor, Nemes Adél, Bellághné Nagy Rózsa vagy egyetemes történeti kontextusban Jónácsik László.12 Írásom célja a különböző minőségű halo i méltatásokból körvonalazni Mária Terézia uralkodói imázsát, sorra venni a gyakori toposzokat, az általános jellemvonásokat és a szónokok értékítéleteit, interpretációit. A
vizsgálat érdekessége abban is megmutatkozik, hogy az általam ismert, Mária Terézia
uralkodását értelmező monográfiák és tanulmányok, ha kis számban hivatkoztak is a
halo i beszédekre, akkor azt általában csak hangzatos idézetként te ék meg, de sosem
állíto ák őket forrásként vizsgálódásaik középpontjába. Ez alól kivételt jelent a fent
említe Zimmermann-dolgozat és Claude Michaud tanulmánya,13 aki az uralkodónőt
búcsúztató, Franciaországban és Belgiumban megjelent halo i beszédeket elemezte.14
De a Habsburg Monarchiában, elsősorban az osztrák területeken kiado méltatások
eddig elkerülték a kutatók figyelmét, ezért a jelen dolgozat célja nem az, hogy egy speciális problémát állítson a középpontba (mint a beszédekből a hadi események vagy az
anyai toposzok elemzése), hanem egy átfogó bemutatás készítése.
A szakirodalomban általánosan elfogado állítás, hogy a halo i prédikáció minden
elhunytat megillete , de világi jellegű halo i méltatásra (oratio funebris, Trauerrede) –
néhány kivételtől eltekintve – csak a nemesek és magasabb rangúak voltak jogosulD
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Tizenhárom Mária Teréziáról szóló halo i beszédet és prédikációt vizsgáltam meg, ezek közül
tíz német nyelvű, ke ő magyar és egy latin (az utóbbi a magyar piarista szerzetes, Révai Miklós
tollából származik).
MH, 1780. dec. 23. (103. levél) 837.
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Valamint még Knapp Éva és Tüskés Gábor a halál emblematikus motívumainak elemzése kapcsán
röviden foglalkoztak Mária Terézia nagyszebeni búcsúztatásának a szimbólumaival: K
–T
2009, 152.

„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
tak.15 Náluk a család vagy nem egy esetben maga az elhunyt határozta meg a laudációk
jellegét vagy a főbb érdemeket (saját méltatandó érdemeit). Mária Terézia úgy rendelkeze , hogy szerény temetést szeretne, a körülményekhez mérten kevés külsőséggel
és halo i beszéd nélkül.16 „A temetésnél a’ dobok fekete posztóval valának bé-vonva – írja a
d’Alton regiment káplánja –, a’ sipok alatsonyan és majd nem hallatlanul szollo ak…”17 Az
utódok a december 3-án megrendeze temetésen, amelynek végső állomása a bécsi
kapucinusok kriptája volt, tiszteletben tarto ák anyjuk kérését.18 De ugyanez nem
lehete érvényes az egész monarchiában megemlékezéseket tartó ala valókra. Az
uralkodókat méltató halo i beszédek a nemesi orációkkal ellentétben nem a gyászoló
család tudtával és az elképzelései szerint íródtak, hanem ezektől függetlenül. Persze
ez nem jelenti azt, hogy a szónokok bármiben is ellentmondtak volna a dinasztia érdekeinek,19 hanem csak szabadabb kezet kaptak, mint a nemeseket búcsúztató társaik.
A szónoknak a halo i méltatás jó lehetőség volt a közösségbeli és az irodalmi nyilvánosságban való megmutatkozásra. A rétor személye, műveltsége és a befogadó
közeg, amelynek művét szánta, nagymértékben meghatározták a szövegek stílusát és
minőségét. A szóban elhangzó méltatást a szerző írásban alaposan átalakítha a,20 így
nagyobb befogadó réteg számára téve érdekesebbé írását.
A beszédek többségét egyházi személyek írták és templomban adták elő.21 Ez önmagában nem meglepő, a nemesek fele mondo méltatások is nagy arányban szakrális
K
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Az uralkodói temetés és gyászszertartás fontos fejedelmi reprezentációs eszköznek tekinthető. A
pompa vagy annak tudatos hiánya, illetve maga a funerális kultúra sokat elárul a fejedelem vagy
akár a dinasztia uralkodói imázsáról. Mária Terézia temetése nem barokk apoteózis volt, mint I.
Lipóté, I. Józsefé vagy VI. Károlyé, hanem ezeknél sokkal egyszerűbb formavilágú. A temetésre
castrum dolorist sem állí a ak, amely a teátrális temetésnek összete szimbolikus jelentőséggel bíró
díszlete volt. (Bár 1781-ben Bécs városa – tehát nem a dinasztia – a Stephans Kirchébe emeltete a
tiszteletére.) A 18. századi Habsburg temetésekről bővebben: H
2007.
Például olyan eset elképzelhetetlen le volna, mint Kelemen Didák minorita szerzetes Krucsay
János fele 1741-ben mondo halo i beszédében, amelyben ugyan tanító célza al, de az emberi
bűnök és a gyarlóság állt a középpontban. L. bővebben: K
2008, 31–39.
A Mária Teréziáról szóló halo i beszédek terjedelme igen különböző: a legrövidebb húsz, míg a
leghosszabb százhúsz oldalas.
Kik írták és hol adták elő a Mária Teréziáról szóló laudációkat? (Sajnos nem minden esetben válaszolható meg mindkét kérdés.) Joseph von Sonnenfels (udvari tanácsos, a bécsi egyetem és a bécsi
nemesi akadémiák rendészet és kameralizmus professzora): a bécsi egyetemen diákjainak adta elő
szónoklatát. Joseph Guilielm Sturm (teológia doktora, a konstanzi püspök tanácsosa): a breisgaui
rendek 1781. január 2-tól 4-ig tartó megemlékezésén szónokolt. Franz Freindaller (Kollegiatstifts
kanonokja és egyházi szónokla an tanár): a laudációt december 21-én, a St. Floriani (ágostonrendi)
Kollegiatkirchében adta elő. Joseph Schneller (a Metropolitankirche egyházi szónoka): a bécsi városi
magisztrátus január 29. és 31. közö i metropolitankirchebeli megemlékezésén mondta el gyászbeszédét. Révai Miklós (ismert piarista irodalmár): nem tudjuk pontosan mikor és hol adta elő
beszédét. Philipp Nerius von Aigner (az innsbrucki Mária Kongregáció elöljárója és akadémiai
latintanár): december 13-án az innsbrucki Szent Jakab-templomban szónokolt. Karl Mastalier (filozófia doktora és a „szép tudományok” nyilvános tanára a bécsi egyetemen): egy gyűlésen mondta
el halo i beszédét (többet nem tudunk róla). Ignaz Wurz (ismert osztrák jezsuita író és szónok-
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közegben hangzo ak el, és korszakunkban még sokszor klerikusok szájából. Franz
Xaver Jellenz, Karl Julius Redlich és Joseph von Sonnenfels szövegei egyetemi, értelmiségi összejöveteleken hangzo ak el, de ez sem jelenthe e azt, hogy pusztán világi
megemlékezések le ek volna, mert az univerzitások egyházi fennhatóság ala álltak
és a műfaj sajátosságai is csak korlátozo an szabad játékteret engedélyeztek. Az elemze szónoklatok mindegyike – bár különböző mértékben – vallásos érzületű és tanító
jellegű, de politikai értékítéleteket is magukban hordoztak.
A legkevesebb politikai fejtegetést és mondanivalót Philipp Nerius von Aigner,
Nánási István és (Mossó i) Institoris Mihály beszédei tartalmazzák, amelyek közvetlenül egyházi műfajba, a halo i prédikációk közé sorolhatók. Institoris és Aigner műveinek a középpontjában az uralkodónő utolsó napjai állnak, a halálra készülés és az
éle ől való búcsúzás, amelyekről helytálló információkkal rendelkeztek. Az innsbrucki
pap és a pozsonyi lelkész forrásai feltételezhetően a Wiener Zeitung decemberi számai
lehe ek, valamint Sonnenfels halo i beszéde. Institoris utal is a „Bétsi szomorú levelek[re]
és tudósítások[ra] , á mellyek ő Felségének első lebetegedésétől fogva, egy más uton városunkba
értkeztek”.22 A pozsonyi lelkész a császárváros közelsége mia jól értesült volt, de tisztában volt az információáramlás nehézségeivel, ezért Sonnenfels halo i beszédéből a
fontosnak ítélt részeket négy oldalon keresztül lábjegyzetben, saját fordításában idézi.23
A bécsi államtudós műve is kissé kivételnek tekinthető a többihez képest, mivel a szerző
szintén Mária Terézia életének utolsó napjaira, fontos eseményeire koncentrál, mint a
Józsefnek való hatalomátadás, személyes beszélgetések. Sonnenfels beszédének a nagy
részét teszi ki az uralkodónő utolsó napjainak a taglalása, és ezt inkább mint hírközvetítő teszi, nem mint rétor. A szöveg kiadója, Joseph Kurzböck lábjegyzetben ezzel indokolja a kiadás fontosságát, hogy ne csak az egyetemi diákok, hanem a nagyközönség
is bepillantást nyerhessen ezekbe a fontos pillanatokba.24
A 18. század végi halo i beszédek még egy olyan szellemi miliőben fogantak, amely
számára ismeretlen volt a mai értelemben ve plágium. A Bécsen kívüli szerzők, akik az
udvari környezetben járatos emberekkel ellentétben (mint Sonnenfels vagy Denis) csak
közvete információkkal rendelkeztek (mint a sajtó vagy más kiadványok) könnyen
elképzelhető, hogy legalább egy Mária Teréziáról szóló halo i beszédet már olvastak
mire a sajátjukat elkészíte ék, és ezt szinte kivétel nélkül úgy te ék, hogy nem utaltak
rá. A méltatások kölcsönhatásairól nem szabad megfeledkezni. Igaz lehet ez a francia
és a belga gyászlaudációkra is, főként az 1781-ben vagy azután keletkeze változatala an tanár): nem tudjuk, hol adta elő beszédét. Friedrich Freiherr von Trenck (császári-királyi
őrmester, Jókai Mór A két Trenck című regényének egyik főhőse): nem tudjuk, hogy előadta-e és ha
igen, hol. Franz Xaver Jellenz (jogi doktor, a kánonjog nyilvános tanára és az innsbrucki egyetem
rektora): december 20-án, az egyetem éves statútumának megújításakor szónokolt. Karl Julius
Redlich (személyére vonatkozó adatot nem találtam): a dolgozat értelmiségi férfiak összejövetelén
hangzo el. Nánási István (református lelkész): Nagyszebenben a Református Főkonzisztórium
megemlékezésén mondta el beszédét. (Mossó i) Institoris Mihály (pozsonyi evangélikus lelkipásztor): a pozsonyi evangélikus gyülekezet megemlékezésén mélta a Mária Teréziát.
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„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
ikra. Nyilvánvalóan a nyugati szerzők közül nem olvashato mindenki német nyelvű
halo i beszédet az elhunyt fejedelemasszonyról, de a korábban keletkeze francia
nyelvű írások közül ismerhete legalább egyet.
Mindegyik beszéd különböző terjedelemben tartalmazza a dinasztia és VI. Károly
méltatását. A szerzők törekedtek rá, hogy ne legyen aránytalan vagy túlzó ez a rész,
mert azzal Terézia érdemeit árnyékolnák be. Julius Redlich szerint: „Csak a sas tud sast
nemzeni, így csak Károly tudta Teréziát nemzeni.”25 A császár hamar felismerte lánya képességeit és kiváló nevelésben részesíte e őt – az erkölcsi és a szellemi képzés egyaránt
fontos volt. Joseph Guilielm von Sturm szerint az uralkodónő tehetsége jóval túlmutat
a puszta örökségen (mind a képességek, mind a hatalom terén), tehát isteni ajándéknak
tekinthető.26 A nemes vérvonal megemlítése általános, de a nemesi halo i beszédekkel
ellentétben, mivel mindenki tisztában volt az ősök személyével, ezért Károlyon kívül név
szerint csak elvétve említe ek meg más Habsburg felmenőt. Érdekes, hogy a császárnéról, Mária Terézia édesanyjáról, Erzsébet Krisztina (braunschweig-wolfenbü eli
hercegnőről) is csak elvétve emlékeznek meg a méltatások.
A textusok logikája teljes mértékben az isteni gondviselés elvére épül. A halo i
beszédekben és siratóversekben csak a gondviselő Atya kegyelméből uralkodhatnak a
királyok.27 Így VI. Károly fiának, Lipót főhercegnek az elvesztése csak Terézia megszületésében nyerhet értelmet.28 A királynő szenvedései, mint a szere ei elvesztése vagy a
háborúk mind Isten próbái, mint a Bibliában Jób esetében vagy Dávid király megpróbáltatásaiban. A szövegek szinte kivétel nélkül tartalmazzák Terézia uralkodói titulatúráját,29 némelyik textus akár kétszer is, a címben feltüntetve és a szövegbe beépítve.
Ezzel a fejedelmi nagyságot és dicsőséget ju atják kifejezésre. Elismerően szólnak
Károly intézkedéseiről, hogy biztosíto a lánya örökségét és elfogadta a Európával a
nőági örökösödést. (Károly sikertelen utolsó török háborújáról és az utána maradt üres
államkasszáról nem szólnak.) Később a reformok szükségességét is szóvá teszik, de
anélkül, hogy bárkit hibáztatnának. Így a textusokban finom logikai önellentmondást
lehet felfedezni, amelyben a nagyszerű, gazdag örökség és a megreformálásra váró
birodalom feszül egymásnak.
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Mint a pozsonyi evangélikus gyülekezetben elmondo siratóvers harmadik strófájában is
olvashatjuk: „Adsz Királyt, s meg el-vészel;/ Áll, míg végezted, hogy álljon. / Képedként fővé tészedel.”
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Maria Theresia von Go es Gnaden Römische Kaiserin Wittib, Königin zu Hungarn, Böheim, Dalmatien,
Croatien, Slavonien, Gallizien, Lodomerien, etc. etc., Erzherzogin zu Österreich, Herzogin zu Burgund,
zu Steyer, zu Kärnten und zu Crain, Großfürstin zu Siebenbürgen, Marggräfin zu Mähren, Herzogin zu
Braband, zu Limburg, zu Luxenburg und zu Geldern, zu Wür emberg, zu Ober- und Nieder-Schlesien, zu
Mailand, zu Mantua, zu Parma, zu Piacenza, zu Guastala, zu Auschwitz und Zator, Fürstin zu Schwaben,
gefürstete Gräfin zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, zu Hennegau, zu Kyburg, zu Görz und zu Gradisca,
Marggräfin des Heiligen Römischen Reiches, zu Burgau, zu Ober- und Nieder-Laußnitz, Gräfin zu Namur,
Frau auf der Windischen Mark und zu Mecheln, verwitwete Herzogin zu Lothringen und Baar, Großherzogin
zu Toskana.
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Károly azonban alig hunyha a le szemét, Terézia még fel sem ocsúdhato a gyászból
máris megtámadták jogos örökségét. Átlagosan a (politikai tartalmú) halo i beszédek
egyharmadát teszik ki az örökösödési háborúkat taglaló részek. Az uralkodónő i
fiatal árva képében jelenik meg, aki vállalja a drámai harc felvételét a hataloméhes fejedelmekkel. Brandenburg-Poroszországot, a Bajor és a Szász Választófejedelemséget,
Spanyolországot, Szardíniát, valamint Franciaországot említik meg. Az uralkodók
közül többnyire csak Károly Albert és II. Frigyes van megnevezve.30 A harcba szállás
nem lehete kérdés a királynő számára, mert ezzel örökségét és népét védte. Tehát
nemcsak egymáshoz főként az uralkodó személyén keresztül összekapcsolódó államkonglomerátumot akart összetartani.31 A rétorok megítélése alapján jogos és szükséges védekező háborút folytato , Sturm kiemeli, hogy csak addig folytato támadóhadjáratot, amíg feltétlenül indokolt volt.32 A hadi események viszonylag részletes
leírásával találkozhatunk. Az i ú királynő – akit hősnőnek (Heldin) titulálnak – utolsó
erejét megfeszítve küzdö , de a sokszoros túlerőben a bukás határára sodródo . Az
Istenbe vete hiten kívül nem maradt semmije, már csak a csoda segíthete rajta.
Ekkor lépnek be a történetbe héroszi megmentőként a magyarok.33 Hol talált védelemre
a fiatal uralkodónő? „…hol máshol, mint azon hatalmas, derék és nemes nemzetnél, akinek
az országa mezőjét a föld minden gazdagságával megáldo ák, akit a hosszadalmas háborúk a
szomszédos ellenségekkel a hősi bátorság minden módján próbára te ek, és akinek vele születe becsületessége és szívének jósága könnyel és szerte el teli a királyai iránt.”34 A narratívák
szerint a császárvárosból 1741 szeptemberében Pozsonyba menekülő királynő a magyar
rendekhez József főherceggel a karjában megindító beszédet intéze ,35 amelyre a jelenlévők a vitam et sanguinem felkiáltással azonnali segítségnyújtásra vállalkoztak.36 A
történeti kutatás már bizonyíto a, hogy ez a jelenet csupán történeti legenda (a főherceg
valószínűleg csak tíz nappal később érkeze a városba), de érdekes, hogy a kortársak
emlékezetében is ennek ellenére így vert gyökeret. A szónokok szerint miért segíte ek a magyar rendek a királynőnek, amikor még harminc évvel korábban fegyverrel
támadtak a Habsburgok ellen? A rétorok szerint a királynőnek úgy sikerült megnyernie
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A halo i beszédek felkutatása közben találtam az Országos Széchényi Könyvtárban egy
tizenöt oldalas, 1745-ből származó, szerző és kiadási hely feltüntetése nélküli, német kiadványt
(U
1745), melynek címe: A kérdés vizsgálata: miért szeretik Magyarországon a királynőt
olyan rendkívüli módon? A kiadvány szerzője szerint a világ csodája a magyarok kötődése a
királynőjükhöz, és ez Mária Terézia női személyiségéből, Istenhez való viszonyából, valamint
béketeremtő szándékából és cselekedeteiből vezethető le. De a szöveg hamar méltatásba megy
át és nem a kérdés szisztematikus vizsgálata motiválja. A kiadvány stílusa és érvrendszere sok
tekintetben hasonlít a halo i laudációkéhoz.
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Érdekes megemlíteni, hogy Joseph Guilielm von Sturm a halo i beszédében (a többi szöveggel
ellentétben) a magyar rendeket nem Landesständeként említi, hanem Reichsständeként, mint a Németrómai Birodalom esetében. S
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„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
a magyarok szívét, ahogy korábban egyik elődjének sem. A háborús hősök, az állhatatos hadi nép szíve, ahogy fogalmaznak a szövegek, teljesen ellágyult a fiatal uralkodónőjétől. A segítségük értékét növeli – néhány szerző kiemeli –, hogy csak a Magyar
Korona országait nem pusztíto a ekkor ellenség.37 A francia nyelvű halo i beszédekhez
hasonlóan a német nyelvűekből is kimarad VI. Károly kedvező politikájának (kiváltképp az arisztokraták megnyerésének) részletezése,38 de ez az elbeszélésmód az összes
reformtevékenység bemutatására jellemző. Némelyik szónok megjegyzi, hogy Mária
Terézia jó viszonya a magyar mágnásokkal haláláig megmaradt.39 Ez a kijelentés, azért
megkötések nélkül nem helytálló, de tudatosan jobb viszonyt ápolt a magyarokkal,
mint bármelyik elődje. Franz Freindaller még azt is tudni véli, hogy az uralkodónő
hálája kifejezéseként halálos ágyából is köszönő levelet küldö a magyar nemzetnek,
azért mert segíte ék a kormányzatát.40
A halo i beszédek megemlítik Prága elestét és Károly Albert királlyá koronázását,
de a cseh rendek megoszto ságáról már nem szólnak. Érthető módon nem lázító
vagy elmarasztaló célza al íródtak. I érdemes megemlíteni, hogy a cseh historiográfia Mária Terézia trónra lépésétől és a magyarok segítségnyújtásától számítja azon
folyamat kezdetét, amely egy évszázaddal később a dualizmus létrejö ét eredményezte.41 A magyar huszárokról való megemlékezés után a halo i méltatások Mária
Terézia ügyes diplomáciájának eredményeként könyvelik el az angol és a holland
szövetséget. Vagy később a francia udvarral kialakíto jó viszonyban szintén nem
emelik ki Kauni vagy Claude von Mercy-Argenteau szerepét, inkább csak Mária
Antónia kiházasításáról szólnak.
A tábornokok közül Lotaringiai Károly, Traun, Khevenhüller neveivel találkozhatunk42 vagy az ellenséges hadak vezetői közül (a fejedelmeken túl) a francia Belle-Isle-t
vagy Ségurt emelik ki. A hadi események bemutatásakor nem felejtik el a szerzők
megnevezni a fontosabb csatákat és ütközeteket, legtöbbször a következő helyszínek
szerepelnek (köztük nemcsak diadalmas színtereket találunk): Linz eleste, Boroszló,
Görli , Leuthen, Hochkirchen, Kollin. Érdekes, hogy a (német nyelvű) méltatásokban
a magyar huszárcsapatok tisztes helyen szerepelnek, de Hadik Andrásról és Nádasdy
V. Ferencről nem emlékeznek meg, pedig mindke en elismert magas rangú katonai
vezetők voltak és az újonnan alapíto Mária Terézia-rend nagykeresztesei. Úgy tűnik,
mintha a magyarok kollektívan fontosak lennének, de személyes érdemeik már elhanyagolhatóbbak.
A fejedelmeket méltató barokk panegirikus jellegű beszédek célja az antik görög
műfajhoz hasonlóan a nyilvános méltatás volt. A szónoklatok stílusát a görög-római
mitologikus elemekre épülő szimbolikus-allegorikus narratíva jellemzi, amely során
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a méltato személyt (vagy kiemelt tulajdonságait, képességeit) mitológiai lényekhez
vagy ismert héroszokhoz mérik, ezáltal dicsőítik őt és helyezik párhuzamba a mítoszok
korát a valós történeti idővel. Mária Terézia esetében a hadi erények panegirikus dicsőítése megnehezíte e a szónokok feladatát, mivel nő lévén nem a harcmezőn küzdö ,
így I. Lipóthoz vagy VI. Károlyhoz hasonlóan nem le volna értelme Herkuleshez
vagy Marshoz hasonlítani. Elisabeth Klecker behatóan foglalkozo a Mária Teréziát
dicsőítő latin panegirikus irodalommal, kiváltképp a Vergilius-recepcióval.43 Klecker
kutatásai azt mutatják, hogy az örökösödési háború jó összehasonlítási alapot szolgáltato a költőknek az Aeneis párhuzamokhoz. Ezen művekhez hasonlóan a halo i
beszédek íróinak is – a katonai ethosz hiányában – más érdemeket kelle kiemelniük,
amelyek a háború sikeréhez veze ek. Ezek elsősorban a kiváló vezetői képességek
(köztük a hadvezérek megválasztása), az anyai érdemek és az Istennel való szoros
kapcsolat voltak. Vagy a d’Alton Regiment káplánja úgy próbálja Mária Terézia törődését, aggódását katonáiért fokozni, hogy a következő információt is megosztja olvasóival: „Szokása vólt az Istenben boldogult Felségnek, a’ meg-sebesede ek’ számára kötöket
varrni, és rojtokat szaggatni”.44
A halo i beszédek elbeszélése szerint Mária Terézia összességében győzö a háborúban, nem Szilézia elvesztésére koncentrálnak, hanem népe és öröksége megvédésére,
valamint dicsőséges aktusként tüntetik fel, hogy férje és dinasztiája számára biztosítani
tudta a császári címet. Az osztrák örökösödési és a hétéves háború a szövegek többségében nem különül el élesen egymástól.
Mária Terézia uralkodói reprezentációjának egyik legfontosabb eszköze: a népeinek
közös édesanyja imázs alapvetően hatja át a szövegek retorikáját. Franz Freindaller
szerint: „Az uralkodó legtündöklőbb titulusa az anyai cím.”45 Az állam mint nagy család, az
uralkodók mint szülők, a népek mint gyermekek kulcsfontosságú toposzok. A siratóversek és a halo i beszédek szerzői az árván maradt gyermek elbeszélő stílusát veszik
fel. Mária Terézia alakja a méltatásokban egyfajta jó értelemben ve nemek fele i, idealizált magasságba emelkedik. Egyesíti a legfontosabb női-anyai tulajdonságokat és a jó
uralkodáshoz szükséges férfi képességeket. (Mossó i) Institoris Mihály így fogalmaz:
„Mennyi férjfi szívek, karok, lankadtak s’ törtek vólna-el régen, azok ala a’ szakadhatatlan
súlyos terhek ala , mellyeket ő Felsége, mind háborús, mind békességes időben, egész negyven
esztendőkig, bámulásra méltó erősséggel és állhatatossággal, az ő Asszony karjain viselt!”.46 A
versek többségében a laudációkkal ellentétben nem a nyilvános politikai tevékenység
és az életmű méltatásán van a főhangsúly, hanem a privát szférán és az érzelmi kötődés
kifejezésén, ezért ezekben a művekben az anyai toposzok jelenléte különösen domináns.47
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adatgyűjtésem során megismert Mária Teréziáról szóló gyászversek mindegyike hangsúlyosan

„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
Bellághné Nagy Rózsa szerint a 18. századi nemesi asszonyok fele mondo halo i
beszédek három fő erénycsoportot emelnek ki, amellyel egy feleségnek, egy anyának és
a gazdasszonynak kelle bírnia.48 Mária Terézia esetében a rétorok ennél még nagyobb
és összete ebb értékeket vélnek felfedezni. Ignaz Wurz halo i beszédét két tematikus
blokkra oszto a: az elsőben Mária Terézia azon te eit és erényeit részletezi, amelyek
férfiúi szelleméből fakadtak, míg a másodikban a női értékekből származókat.49 De a
többi szövegre is jellemző, hogy kronologikusan először a harci ethost dicsérik, majd
külön részben államának újjáépítését és felvirágoztatását. Joseph Schneller Terézia
erényei mentén három részre tagolta írását: 1) erős szív, amely a fejedelemasszonyt, 2) jó
szív, amely az anyát, 3) kegyes szív, amely a keresztényt jellemzi.50 Az idealizált családi
képben Lotaringiai Ferenc Istvánnak és gyermekeiknek is fontos szerep jut. A méltatásokban a Habsburg és a Lotaringiai család egyesülése a népek számára a legtöbb jóval
kecsegtető aktus volt.51 A rétorok elismerően szólnak az uralkodónő oktatási-nevelési elveiről, hogy olyan igényességgel nevelte fiait és lányait, mint aki tudatában volt
annak, hogy egykor ők Európa fejedelmei és döntéshozói lesznek.52 Terézia gyermekei
közül változó, hogy kiket említenek meg név szerint, József mint utóda érthető módon
mindig szerepel, de Lipót, Miksa és Mária Antónia neveit is gyakran olvashatjuk.
Mária Terézia a szövegekben nemcsak nemek fele i szerepet vesz fel, hanem olykor
már emberi szféra fölé emelkedik, feladata pedig, hogy Istennek tetsző módon vezesse
népét. Egyfajta transzcendentális közvetítő szerep rajzolódik ki.53 Ezt a képet erősíti a
Habsburg dinasztia Pietas Austriaca imázsa,54 1758-tól pápai jóváhagyással az apostoli
királyi cím felvétele és az alapos egyházi reformok. Wurz szerint a fejedelemasszony
minden idejét, szolgálatait Isten és a népe közö oszto a meg.55 A beszédek nem felejtik
el hangsúlyozni, hogy a császárné-királynő új püspökségeket alapíto , megegyeze
a görög katolikusokkal, távol tarto a a tévtanokat, megreformálta az egyházi tanítást
és az oktatást. Olyan képet festenek az elhunytról, mint akinek a vallásügyi reformjai
révén sikerült az értelmet és a hitet összhangba hozni, valamint a vallást a téves berögződésektől és a babonáktól is megszabadítani.56 Mária Terézia valóban nagy figyelemmel fordult az egyház felé, hatással voltak rá és férjére a késő janzenista eszmék,
többek közö erről tanúskodik gyóntatójának, Ignaz Müllernek a kiválasztása (gyermekeinek is hasonló szellemiségű lelki vezetőket ajánlo ), számos reformja, a nyilvános
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uralkodói istentiszteletek számának a csökkentése, valamint a janzenista irodalom több
műve kiadásának és lefordításának engedélyezése.57
A szerzők szerint Terézia reformjai „a közjó és az általános boldogság” (Gemeinwohl,
Glückseeligkeit) elősegítését célozták. A felvilágosodás kulcsszavai és a felvilágosult
monarcha fő a ribútumai ezek, de a beszédek szerzőinek érvei és stílusa alapján ennél
eklektikusabb uralkodói képet festenek az elhunyt fejedelemasszonyról. A barokk
uralkodói eszmény, a király mint Isten képmása felfogás58 és a természetjogi, helyenként államtudományos érvkészletet alkalmazó logika ellentmondásmentesen megfér
a textusokban egymás melle . A Mária Teréziához rendelt exemplumok sokfélesége is
ezt a megközelítést támasztja alá, ugyanis ezek kiválasztása sem csupán ötletszerűen
történt, hanem a laudációs elemek hitelességéhez hasonlóan, hihető párhuzamoknak
kelle lenniük.59 Kikhez hasonlítják az elhunytat? Legendás világi uralkodókhoz, mint
Ceasar, Augustus, Titus, Nagy Károly vagy XIV. Lajos. Habsburg ősökhöz és királyi
elődökhöz is mérik: Rudol oz, a Ferdinándokhoz, Károlyhoz és Szent Istvánhoz. Bibliai
párhuzamok is előfordulnak: Debórához, Judithoz vagy Dávidhoz hasonlítják. A bibliai
exemplumokat is az elfogadható megfeleltetés igényével alko ák meg. Debóra a bírák
korában prófétanő volt, akinek vezetésével az izraeliták leverték a kánaánita király
seregét, és utána negyven évig béke honolt az országban. Vagy a zsidó Judit is harci
érdemekkel büszkélkedhete , aki a háborúban lerészegíte e, majd lefejezte az ellenség
vezérét, Holofernészt. Dávid király hasonlata is kézenfekvő, mert Isten őt is komoly
megpróbáltatások elé állíto a, de negyvenéves uralkodása a béke és a jólét korát hozta
el. Franz Freindaller női szentekhez is méri: Adelhaidhoz, Amáliához, Kunigundához
és Erzsébethez. De Salamonhoz, Szolónhoz60 és Marcus Aureliushoz is hasonlítják,
akik a törvényhozó és az államérdek (Staatsraison) szerint, nem tirannikus elvek alapján
kormányzó uralkodói ideálok. Meglepő viszont, hogy panegirikus eszközkészletet
felhasználva miért nem hasonlítják Iustitiához és Clementiához, mert ezen istennők
megtestesíte e erények Mária Terézia uralkodásának és reprezentációjának fontos
elemei voltak, valamint a még életében írt méltatásoknak is gyakori allegóriái.61 De a
halo i beszédekben Szűz Máriához vagy Szent Terézhez sem hasonlítják, pedig I. Lipót
és VI. Károly uralkodása ala beve reprezentációs eszköz volt a védőszent felmagasztalása. Mária Teréziánál pedig anyai imázsa és a „vitam et sanguinem” jelenet mia
különösen adta volna magát – mint számos képzőművészeti alkotáson –, hogy Szűz
Máriához hasonlítsák, de ezzel a lehetőséggel a szerzők nem éltek. Elképzelhető, hogy
a „Mennyek Királynőjének” nagyfokú tisztelete mia .62
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„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
Mária Terézia kétirányú exemplum szerepet tölt be, egyfelől dicső elődökhöz mérik,
másfelől személyét fejedelmek és a nép számára kijelölt példaképnek állítják be.
Schneller szavaival megfogalmazva: „A nép számára az uralkodóik nemcsak bírók, hanem
mindig példaképek is.”63 A méltatásokban a szerző műveltségétől, világnézetétől függően
különböző mértékben megjelennek a 18. századi politikai szótár és államtudományos
gondolkodásmód kulcsfogalmai, mint a Vaterlandsliebe (hazaszeretet), államért-állampolgárokért való állhatatos munka vagy az általános emberbaráti szeretet – tehát az
uralkodónő nemcsak a népe, hanem az egész emberiség jótevője. Mária Teréziát „népe
felvilágosítójának” és a „monarchia helyreállítójának” nevezik, sőt Európa csodájának titulálják. A közoktatási, az egészségügyi, a gazdasági és a jóléti reformokat
mind dicsérik a szerzők. Regnálásának az évtizedeit idealizált aranykorként tüntetik
fel, amelynek kialakításában a fejedelemasszonynak kulcsszerepet tulajdonítanak.
Sonnenfels szerint az uralkodónőnek különleges képessége volt ahhoz, hogy a monarchia minden területét összhangban tudja kormányozni és úgy, hogy minden nemzet
azt a munkát végezze, amelyhez a legnagyobb tehetsége volt.64 A sokat vitato összbirodalmi idea és a rendszer a működőképessége melle szólal fel a bécsi államtudós.
A többi szerző is kiemeli Mária Terézia szerepét népei és országai az összetartásának,
összetartozásának és egységesülésének az elősegítésében. Jellenz szerint mi sem hatékonyabb a nemzeti szellem (Nationalgeist) felkeltésére – amely nem ellentétes az összbirodalmi érdekkel –, ha a trónon filozófus, törvényhozó ül, aki a művészetek és a tudomány mecénása.65 Így a nép „felvilágosítása” és helyes módon való kormányzása a
lehető legjótékonyabb eszközök a társadalmi kohézió kiépítésére.
A tudomány és a művészetek patronálása,66 az árvaházak életre hívása és fejlesztése, valamint a merkantilista és fiziokrata reformok a szövegekben mind elismerésre
találnak. I változó részletességgel írnak a közoktatási és az egyetemi reformokról (új
kar- és tanszék-alapításokról), a mezőgazdaság diszciplináris igényű fejlesztéséről,
az ipart és a kereskedelmet elősegítő intézkedésekről – köztük a triesti és a fiumei
kikötőfejlesztésekről, és még hosszan sorolhatnánk. Magyarország területi növekedéséről (Lengyelország felosztása révén a szepesi városok reinkorporálásáról és a Temesi
Bánság visszacsatolásáról) is elismerően írnak a textusok. Lengyelország felosztása az
örökös tartományok szerzőit nem oszto a meg, nem úgy, mint a francia nyelvű szónokokat. A francia és a belga rétorok az ellentétes hatalmi érdekek mia Mária Terézia
szerepét a felosztásban igyekeztek árnyalni és inkább a „kisebb rossz” jegyében feltüntetni.67
Meglepő viszont, hogy kevés szó esik Mária Terézia vezető hivatalnokairól. Név
szerinti említést szinte egyáltalán nem tartalmaznak a méltatások (még Haugwi ról
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vagy Kauni ról sem olvashatunk), feltehetően azért, nehogy a császárnéról eltereljék a
figyelmet. Ahogy korábban volt róla szó, a panegirikus beszédekben a háborús események elbeszélése megnehezíte e a rétor feladatát. A halo i méltatások is elképzelhető módon hasonló elv alapján sokkal jobban nevesíte ék a katonai vezetőket, mint
a hivatalnokokat (az ő feladataikból az uralkodónő is kive e a maga részét). Pedig
maga Mária Terézia is úgy fogalmazo politikai végrendeletében, hogy legnagyobb
érdeme a miniszterei megválasztása volt és név szerint kitért legelismertebb hivatalnokaira és tábornokaira.68 A történetírásban pedig Arneth-től Friedrich Walteron
keresztül Evansig általánosan elfogado megközelítésmód a császárné kormányzatát
(szak)hivatalnokain keresztül megítélni.69 Vagy Ignaz Wurz elismeri, hogy a császárnékirálynő ugyan kiadta minisztereinek a munkát, de a politika tudományának minden
szektorát átlá a (a rendésze ől a törvényhozáson át a diplomáciáig), és ő mondta ki
a végső szót.70 Érdekes megemlíteni, hogy két szöveg, Redliché és Freindalleré név
szerint kitér néhány tudósra és egyetemi reformerre.71 Révai Miklós latin nyelvű halo i
beszéde pedig részletesen sorra veszi Mária Terézia fontosabb hivatalnokait, pontosabban csak a magyarokat.72 A tudósok, tudományszervezők és a legnagyobb jelentőségű magyarok megnevezésének az értéke abban áll, hogy kiderül: kiket tarto olyan
fontosnak három tájékozo kortárs szerző, hogy ha csak egy rövid felsorolás erejéig
is, megemlékezzen róluk.
A szerzők Mária Terézia egyik fő érdemének tartják, hogy a nemességgel jó kapcsolatot építe ki és képes volt az állam szolgálatába állítani őket.73 Ez a megállapítás természetesen csak részben helytálló, különösen a magyar nemesekre nézve. Sonnenfels
szerint az uralkodónő egyenlő távol volt minden társadalmi osztálytól, és a barokk
fejedelmi udvarokkal ellentétben nem tarto kegyenceket.74 Freindaller véleménye
szerint: „A szolgálat hű nemesség általánosan a legnagyobb áldás, amely Istent, az uralkodókat
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Gerard van Swieten (1700–1772): Mária Terézia udvari orvosa; Erasmus Fröhlich (1700–1758):
ismert numizmatikus; Paul Joseph Riegger (1705–1775): egyházjogász; Joseph Khell von Khellburg
(1704–1772): numizmatikus; Joseph Benedikt Heyrenbach (1738–1779): történész, heraldikus; Franz
Kressel von Qualtenberg (1728–1801): államtanácsos; Karl Martini (1726–1800): természetjogász;
Ignaz Mathes Heß (1746–1776): reformpedagógus; Johann Ferdinand von Schönfeld (1750–1821):
műgyűjtő, manufaktúra alapító; Ferdinand Stöger: teológus; Franz Anton von Kauz (1735–1797):
történész.
Esterházy Miklós (1714–1790): tábornok; Barkóczy Ferenc (1710–1765): esztergomi érsek; Brunszvik
Antal (1709–1780): főispán, hivatalnok; Hadik András (1710–1790): császári tábornagy; Majláth
József (1737–1810): államminiszter; Pálﬀy János (1664–1751): császári tábornagy; Károlyi Antal (1732–
1791): tábornok; Nádasdi Ferenc (1708–1783): császári tábornagy és Esterházy Ferenc (1715–1785):
kancellár.
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„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
és a népeket boldogíthatja.”75 A meritokratikus kormányzati gyakorlat kialakításában
a modern hivatali rendszert, valamint a nemesi és katonai akadémiák kialakítását
tarto ák kulcsfontosságúnak.76 Érdekes, hogy a meritokratikus elvek kapcsán többnyire egyáltalán nem vagy csak említés szintjén szólnak az újonnan alapíto katonai
és civil érdemrendekről, mint a Mária Terézia- vagy a Szent István-rendről.77
A császári-királyi udvarról is kevés szó esik. Ennek valószínűleg az lehet az oka,
hogy Mária Terézia udvara már kevésbé volt fényes, mint az apjáé, bár főleg 1765-ig
barokk rezidenciaként működö .78 A méltatásokban Mária Terézia luxust,79 pompát,
földi hívságokat elutasító uralkodóként jelenik meg, aki „megszenteli udvart”, ahol
nem lehet semmilyen ceremóniát istentisztelet nélkül tartani. „Az udvar, amely különben
hasonló az emberi szenvedélyek piacteréhez, tehát a büntetlenség lakóhelye szoko lenni, i az
erény o hona és az őszinte kegyesség temploma volt: a legcsekélyebb rendetlenségnek sem volt
szabad beosonnia, és semmilyen bűnnek sem hódoltak, nehogy átléphessenek ezen az úgyszólván
megszentelt küszöbön.”80 A fejedelemasszony palotája nem más, mint a „népek anyjának”
az o hona és szeretetének a központja.81 Rezidenciája az erények és a kegyesség centrumaként jelenik meg, amely nem az ala valók fölé magasodik, hanem kapuja nyitva
áll mindenki elő .
Megjelenik a danse macabre késő középkori allegóriája, azaz a halál hatalmast és
szegényt, jót és gonoszt egyaránt elszólít. A pozsonyi evangélikus gyülekezet megemlékezésén a következő gondolatok hangzo ak el: „de minden kétség nélkül mint egy köz
ember meg-haltok, és mint akár ki, ti Fejedelmek-elhúlltok”.82 Vagy később a prédikátor a
bibliai Sirák fia könyve alapján, így fogalmaz: „Igy hát a’ halál egyszerre végét szakasztja
annak a’ nagy különbségnek a’ melly ebben az életben, az Úr a’ szolga, a’ Király és a’ kóldus
közö tapasztaltatik.”83 Hangsúlyozzák a szerzők, Mária Terézia tisztában volt vele, hogy
a földi javakban való gazdagság mulandó dolog és csak olyan mértékben élt ezekkel,
amennyire az állam érdeke megkövetelte. Az uralkodónő szerintük tudatosan készült a
halálra. Kiemelik 1765-től haláláig tartó gyászát és 1767. évi himlőből való felépülését is,
amely majdnem elszólíto a. A lelkiismeret-vizsgálatok, az ájtatos cselekedetek, szentségek magához vétele és uralkodásának tisztasága mind azt bizonyíto ák a szerzők
szerint, hogy várta a halált, de félnivalója nem volt tőle. Mária Terézia utolsó napjainak bemutatására is részletesen sor került. Olyan uralkodó képében látjuk, aki nem a
saját állapotával foglalkozik, hanem birodalma ügyeivel és a hatalom átörökítésének
biztosításával. (Bár Lipót főherceg – ugyan nem elfogultságtól mentesen – nem volt
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jó véleménnyel erről a munkáról: kétségbe vonta anyja szellemi és fizikai képességeit, és „munkamániájában” inkább a hatalomhoz való görcsös ragaszkodást vélte
felfedezni.84) A szerzők részletezik, hogy a haldokló császárné milyen szépen tudo
elköszönni szere eitől és Józseﬀel is mindent sikerült megbeszélnie. Szigorú tartását,
méltóságteljességét igyekeztek megrajzolni: kiemelik, hogy utolsó napjaiban is a hideg
levegő által átfújt szobát kedvelte, elutasíto a a gyógyszereket, az udvarhölgyet, aki
elsírta magát felolvasás közben, szigorúan kiküldte és meghagyta neki, hogy csak
akkor térjen vissza, ha kisírta magát.85 Vagy amikor alvásra, pihenésre akarta környezete rávenni, ezt válaszolta: „Ti azt akarjátok, hogy aludjak, ellenben én várom a pillanatot,
amelyben Bírám elé leszek idézve. Iszonyodom az alvástól, nem akarok meglepődni és a halál
közeledtét egészében látni kívánom.”86 Sonnenfels halo i beszéde – amely Mária Terézia
utolsó napjait törekede minél pontosabban bemutatni – erősíte e azt a romantikus
képet, amely szerint a császárné aztán lehelte ki lelkét és omlo fia karjaiba, miután
már minden fontos ügyet sikerült megbeszélniük, és utolsó szavai a következők voltak:
„Hozzád Uram, fel felé megyek én.”87
A méltatások hangvételére jellemző a – nagyszerű anyai uralkodónő elvesztése88
mia i – siránkozás és kesergés, de mindezt nem mértéktelenül teszik, mert számukra
József az új remény, és az elhunyt mennyei közbenjáróvá lép elő. A halo i beszédek
felépítésére általánosan jellemző, hogy a halo nagyságának méltatása és az elveszítése mia fájdalmat kifejező részek után a közönség (vagy az olvasók) megnyugtatását
célzó, reményteli befejező szakasz következik.89 Közismert szállóige a középkori francia
királyok halálát kihirdető mondat: „Meghalt a király, éljen a király!” („Le roi est mort, vive
le roi!”). A magyar nyelvű halo i beszédeknek különösen jellemző vonása a hódolat
kifejezése az új uralkodó felé.90 A gyászlaudációk szerzői mindig kontinuitást lá ak a
trón jogos átörökítésében, a megkezde reformok folytatásában, a jólét fenntartásában
bizakodtak. Sőt, egyes auktorok, mint Sonnenfels is, úgy tarto ák, hogy a meghatározó
fejedelmi tulajdonságok és nézetek a trónörökösben élnek tovább. „De Terézia semmilyen fennkölt tanítása sem fog számunkra elveszni: mert József szíve a tábla, amelyre mélyen és
örökre kitörölhetetlenül bevésődtek.”91
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1879, 729.) ve em, de több halo i beszédben is megtalál-

1780, 30. A közölt részlet (Mossó i) Institoris Mihály fordítása: I

A Mária Teréziát búcsúztató magyar (pozsonyi és nagyszebeni) szertartásokon általánosan
elhangozo az a (Jeremiádokból ve ) vezeklő formula, hogy a nép bűnei mia Isten büntetése a
király halála: „Oltár elö mondandó Sz. Collecta / Pastur: Elese , Uram a’ mi fejünknek koronája / Chorus:
Jaj most nékünk, mert vétkeztünk!” É
1780, 5.
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1992, 385., N

2003, 44.

Nánási István halo i beszédének már a címe is erre utal: Buzgó fohászkodás. Mellyet midőn felséges
Mária Thérésia királlyné Asszonyunk Halálának szomorú, ellenben Felséges II. József Római Tsászár Ő
Felségének, mint Kegyelmes Fejedelmünknek uralkodása el-kezdésének örvendetes híre érkeze .
S

1780, 14.

„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
A halo i beszédek célja a laudáción túl az is volt, hogy az elhunyt nagy te eire, intézkedéseire és az alakjára emlékeztessenek. Tudatos összegzés készítésére törekedtek.
Kimondo céljuk volt, hogy Mária Terézia méltó hírét fenntartsák, hogy az uralkodónő
ne csak életében, hanem halála után is „Európa csodája” maradhasson. „Mária Terézia
nevét Európa mindig csodála al, és a nemzetek, amelyek szelíd jogara ala boldogok voltak hálás
tisztele el fogják kimondani.”92 Hangsúlyozzák a szónokok, hogy Terézia nemcsak saját
korának a polgáraira volt jótékony hatással, hanem intézményei révén az utókorra is,
amelynek kötelessége hálával adózni neki. A történe udomány a maga részéről nem
maradt adós. Mária Teréziáról és koráról születe világszerte a legtöbb monográfia és
szintézis, illetve halo i beszéd is a Habsburg uralkodók közül. Ferenc József kormányzása ala nem találtak a monarchia egységére jobb szimbólumot, mint Mária Terézia
alakját. Ezt fejezi ki az 1888. május 13-án, Mária Terézia születésnapján átado monumentális bécsi emlékmű is.
A halo i beszédek mondanivalóját sok esetben emblematikus képvilág egészíte e
ki, amelynek a feladata díszítő funkción túl a korabeli szimbolikus ábrázolásmód
segítségével a textusok egy-egy központi gondolatának képi megjelenítése volt. A
Mária Terézia gyászméltatásait kiegészítő képek a legtöbb esetben hagyományos és
egyszerű kidolgozású emblémák. Ez ke ős üzenetet hordoz a számunkra: egyfelől
a 17–18. századi forma- és (általa) értékvilág elemeit figyelhetjük meg, másfelől a 18.
század végi fokozatosan egyszerűsödő szimbolikus ábrázolásmódot ismerhetjük fel.93
A képek nagyobb részén a halál „megszelídíte ” változatát láthatjuk, azaz a 18. századi
megjelenítésmódra jellemzően a földi létből való elmúlás nem végleges állapot, hanem
kétféle módon is legyőzhető: egyfelől a mennyei öröklé el, másfelől pedig a nemes
te ekre való emlékezés révén.94 A függelék második emblémája az obeliszken ülő
pu ók, a csontváz, koponya és a homokóra a főrangú ember halálát és gyászát szimbolizálják.95 Bizonyos képek, mint a negyedik és a hatodik, egyértelműen kifejezésre
ju atják az uralkodói inszigniák és a sír ábrázolásával, hogy fejedelmi gyászról, búcsúztatásról van szó.96 A tizedik embléma az uralkodói dicsőség kifejezője, a növénnyel
befuto obeliszk az olyan fejedelmi hatalmat és gazdagságot reprezentálja, amelyet a
nép javára hasznosítanak.97 Az ötödik kép98 Mária Terézia erényeit ju atja kifejezésre,
valamint az uralkodói hatalom Istennek alárendelt voltát. Joseph Schneller választo
bibliai idézete alapján is az a kép bontakozik ki a befogadó elő , hogy Isten a királyok
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bírája is.99 A képen Mária Terézia járul az allegorikus istennők100 színe elé, akik uralkodói erényeinek a megtestesítői, fele ük egy sas látható villámokkal a lába körül, az
utóbbi jelentése, hogy a fejedelem mint Isten szolgája az isteni haragnak, büntetésnek is
kiszolgáltatója lehet.101 A harmadik és a hetedik emblémák az elhunyt elvesztése mia i
fájdalmat ábrázolják.102 A nyolcadik kép103 a földi javak mulandó voltát fejezi ki, ezt
erősíti az ábra közepén olvasható felirat („Ó, minden dolog hiábavaló!”). Az első embléma,
amely szerint a Nap lenyugvásakor nagyobb, mint keltében, a dicső halált reprezentálja.104 A tizenke edik embléma, a kasza és a sarló közö lenyugvó Nap a halált és
az utána következő életet szimbolizálja.105 A kilencedik képen106 szintén lemegy a Nap
(azaz a halál elkerülhetetlen), de Mária Terézia mennyei közbenjáróvá lép elő. A kép
ala szereplő bibliai idézet107 is az igaz lélek feltámadásába vete reményt fejezi ki. A
negyedik kép (kiváltképp a hozzátartozó idézet)108 és a tizenegyedik embléma109 a nagyszerű uralkodónő emlékének a fennmaradásáról szólnak.
Az osztrák és a magyar historiográfiában olvashatunk Mária Terézia uralkodását
bíráló nézeteket. Például, hogy a protestánsok nem futha ak be magas karriert, csak
ha konvertiták le ek (ez alapvetően helytálló megállapítás, de például az evangélikus Brukenthal Sámuel Erdély kormányzója volt, vagy a bécsi magyar nemesi testőrségbe már a protestánsok is felvételt nyerhe ek). A tudomány szabad művelése a
német protestáns államokhoz képest sokkal korlátozo abb volt, bár a belga halo i
beszédek Mária Terézia érdemének tartják, hogy a filozófusoktól megvédte a híveit
és a vallást.110 Eckhart Ferenc szerint a ke ős vámhatár mia Magyarország koloni-

„Vizsgálj meg Uram, vizsgáld meg szívemet, / tégy próbát és ismerd meg gondolataimat! / Nézd meg, nem
járok-e a gonoszság útján, / és vezess el az örök útra!” (Zsolt 139 (138)). A bibliai idézetek fordításánál a
következő kiadást használtam: Biblia 1997.
Az istennők azonosítására nem vállalkozom teljes bizonyossággal. A kép jobb oldalán Iustitia
alakja (a mérleggel és a karddal) egyértelmű, aki az igazságosság megtestesítője. A keresztet és
a kelyhet tartó istennő Fiducia lehet, aki az Istenbe vete bizalmat jelképezi. (L. H
₋S
1996, 1569.) Az utolsó nőalak a bőségszaruval pedig Pax vagy Ceres lehet, akik a bőséget és a békét
szimbolizálják. (H
–S
1996, 1561.)
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nem lehet meg minden az emberben, / mert az ember fia nem halhatatlan.” (Sir 17,30–31.)
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1781, 88.
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„Az erő érzete veszi körül, / vidáman néz a jövendő elé.” (Péld 31,25) (A német idézet ennél a fordításnál
erősebben fogalmaz: „… az utolsó napon nevetni fog”.)
„Az emlékezete nem enyészik el, / késő nemzedékek emlegetik nevét. / A népek regélnek nagy bölcsességéről,
/ és a gyülekezet zengi dicséretét.” (Sir 39,9–10.)
W
1781, 3. Az emblémához ószövetségi idézet: „Csodálnivaló, és örök emlékezetre méltó anya, aki…
asszonyi érveit férfiúi bátorsággal toldo a meg.” (2Makk 7,20–21.)
M

1985, 693.

„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben
ális helyzetbe került111 (ez a nézet mára már tarthatatlan, de a magyar ipart tényleg
negatívan érinte e), és még sorolhatnánk a bírálatokat. Evans nézete szerint azonban
a modern „Habsburg történelem” 1740-nel ve e kezdetét.112 Ha ezzel nem is mindenki
ért egyet, azzal már inkább, hogy a modern jóléti állam alapjait Mária Terézia regnálása
ala rakták le, még ha ez nem is az uralkodónő egyedüli érdeme volt. A Mária Teréziát
búcsúztató és emlékét fenntartani igyekvő halo i beszédek stílusa, jellege, érvrendszere ugyan egyenként változó mértékben, de az uralkodónő kormányzatához hasonlóan a barokk és a felvilágosodás kultúrjegyeit egyidejűleg viseli magán. A szakirodalomban ki szokták emelni, hogy Mária Terézia regnálása különösen II. József évtizede után vált idealizál á.113 Ez a nézet kétségkívül helytálló, de a halo i beszédek azt
mutatják, hogy már a kortársak is tisztában voltak az érdemeivel. A történeti irodalom
feltételezhetően sosem támaszkodo ezekre a forrásokra, de e szövegek értékítéletei és
szempontrendszere sok helyen átfedésben állnak a Mária Teréziáról kialakíto általános megítéléssel. A Wilhelm Roschertől származó, sokat vitato felvilágosult abszolutista uralkodó legfontosabb a ribútumai rajzolódnak ki a textusokban, olyan fejedelem, aki fontos reformokat vezet be és a közjó elősegítésén dolgozik. De az elhunyt
uralkodásának legitimációjában nem válnak szét az isteni elrendelésre épülő és a késő
természetjogi, társadalmi szerződés elvű princípiumok.114 A kor modern megközelítései
melle a barokk ájtatosság elemei és képvilága is jelen vannak a gyászlaudációkban.
A 18. század második felének a kulturális és eszmetörténeti sokszínűségét, a szellemi
áramlatok komplexitását, egymástól szinte elválaszthatatlan voltát tükrözik a Mária
Teréziát méltató halo i beszédek. A vizsgálatot a jövőre nézve érdemes lenne kiterjeszteni a 18. századi Habsburg uralkodók halo i beszédeinek az összehasonlító elemzésére, és nyomon követni belőlük az uralkodói ideálok finom változását, amely – a fejedelmi funerális kultúra vizsgálataihoz hasonlóan – a reprezentációtörténet melle a
politika- és kultúrtörténet számára is ígéretes hozadékkal bírna.
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„Magyarország e valóban nagy uralkodó [Mária Terézia] ala az erőgyűjtés, boldog növekvés éveit élte át
és kétszáz év után újból bekapcsolódo önálló egyéniségként a keresztény Európának gyors léptekkel haladó
közösségébe. A boldog béke sírbaszállt a királynővel, az ő jóságos mosolya után II. Józsefnek, a kötelesség fanatikusának szigorú pillantása következe , mely a nemzetet kérlelhetetlenül belekényszeríte e az európai fejlődés
vad rohanássá gyorsuló forgatagába.” S
1931, 575. – Mária Terézia uralkodására historiográfiai
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„A női Szolón”, avagy Mária Terézia uralkodói képe a halo i beszédekben

„The Female Solon”, or the Image of Maria Theresa as Sovereign in
Funeral Speeches
The historical value of funeral speeches (oratio funebris, Trauerrede) has been mentioned
by many historians. The genre can be used for a wide variety of research as a core
source. In the last two decades, the need has noticeably arisen for studying funeral
speeches from the early modern period and the nineteenth century. The analyses of the
history of representation turn with special interest to the research of the monarchical
images. However, few researchers have studied sovereign funeral laudations in the
above mentioned context.
The purpose of my essay is to juxtapose the regal images of Maria Theresa via
her funeral speeches. The range, quality and style of the orations are very diﬀerent,
and principally depended on the person of the rhetorician and on the audience. The
intentions of every speech were obviously the same, the glorification of the deceased
Empress, and demonstrating her virtues, but we can observe serious constrasts in the
approaches, examples and assessments of the texts. Obviously, the Jesuit Philipp Nerius
von Aigner would praise the deceased Empress diﬀerently in the church of St. Jacob
in Innsbruck, than Joseph von Sonnenfels at the cathedra of the University of Vienna
to his students.
The Hungarian and the international historiography have been dealing a lot with
the reign of Maria Theresa and its adjudication. Her forty years’ long and – apart from
her wars for her throne and for Silesia – peaceful reign is an idealized era for historians
and contemporaries as well, especially because the caesura, which followed with the
reign of Joseph II. The toposes of the concepts of state, which constructed around Maria
Theresa („like the mother of her people”) and the often contradicting ideas of her are
all present in the funeral speeches examined here. I hope this essay could be a smaller
issue of a larger study, the purpose of which could be the comparative analysis of the
eighteenth-century Habsburg sovereign images in the mirror of funeral speeches.
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MILYEN NYELV ÉS MILYEN NEMZET?
AZ ANYANYELV ÉS A POLITIKAI NYELVEK
Egy 1790-es röpirat tanulságai

A történeti szakirodalom egyik igen régi témája az 1790-es évek első fele és a reformkor
közti folyamatosság/megszakíto ság kérdése. A problematikának csak egyik aspektusát képezi a felvilágosodás-liberalizmus eszmetörténeti tengelyéből kiinduló kérdésfelvetés, vagyis a reformkori liberalizmus gyökereinek keresése a 18. század utolsó
évtizedében.1 E ől elválaszthatatlanul, ám mégis önálló „helyiértékkel”, a kontinuitásvita a 19. századi nemzetépítés genezisére való rákérdezésként is felfogható. A
modern magyar nemzeti tudat előzményeinek tekinthető képzetrendszerek 18. század
végi változataira, ezek szerkezeti összefüggéseire, valamint a kialakításukban szerepet
játszó szimbolikus-jelentésadó mechanizmusokra, illetve stratégiákra való rákérdezés
képezheti azt a legszélesebb értelemben ve hipotetikus problémahorizontot, amely a
kontinuitásvita „nemzeti” aspektusa szempontjából meghatározónak tűnik. Ahhoz,
hogy e tekintetben akár csak a releváns kérdések megfogalmazásához is eljussunk,
konkrét szövegek mélyreható elemzésére van szükség.
E tekintetben a II. József halálát és a jozefinizmus bukását követő néhány év, az
országgyűlés körüli/utáni röpiratáradat több szempontból is kiváló terepet nyújt a vizsgálódások számára. Az ekkor keletkeze , többnyire alkalmi jellegű, különböző terjedelmű szövegek kirívóan nagy mennyisége, markáns politikai-közéleti, sőt „nemzeti”
tematikája egyaránt arra utalnak, hogy eszmetörténeti szempontból kiemelt jelentőségű időszakról van szó. A magyar kontextuson túlmenően az is erősíti a szövegkorpusz melle i döntést megalapozó hipotézist, hogy a 18. század vége az az időszak,
amelyet a nacionalizmuselméletek többsége általában véve a modern nemzet kialakulása periódusaként tételez.
Mivel szövegek meglehetősen heterogén együ eséről van szó, minden egyes
röpiratot külön érdemes vizsgálni, általános érvényű következtetések levonására pedig
csak megfelelő számú elemzés elkészülte után nyílhat lehetőség. Ugyanakkor olyan
nagyobb tematikus egységek kijelölése is kívánatos, amelyek mentén a fenti problémák
a szövegekben megfoghatókká válnak. Ilyen, az elemzések számára kiindulási és tájéA kérdés historiográfiájáról a legjobb összefoglaló jellegű írás és egyben értelmezés M
2005.
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kozódási pontként szolgáló „témaként” adódik a nemzeti közösség és a nyelv kapcsolatának tágan ve problematikája. Ennek jelentősége nem csak a 19. századi magyar
nemzetépítés utólagos perspektívájából visszatekintve tűnik kiemelt fontosságúnak,
hanem szinkrón alapról is: a nyelvi-etnokulturális nemzetfogalom előtérbe nyomulásának kezdetei valamikor a 18. század utolsó évtizedeiben keresendők.2
A következőkben – egy nagyobb munka egyik első lépéseként – egyetlen, a nemzeti
nyelv jelentőségének kérdését explicit módon tematizáló pamflet elemzésére teszek
kísérletet, abban a reményben, hogy a tanulságok a további kutatások számára is
támpontokat adhatnak majd.
Az 1790–1792 közö keletkeze röpiratok összességén belül tartalmi szempontból
a viszonylag komplexebb szövegek közé tartozik Vedres István A’ magyar nyelvnek a’
magyar hazában való szükséges vóltát tárgyazó hazafiúi elmélkedése.3 A szöveg egészéről
elmondható, hogy az anyanyelv mint olyan abszolút csodaszerként tűnik fel, amely
Ha a középkori előzményeket vesszük alapul, a rendi natio, vagyis a nemesi nemzet rendi-korporatív alapon szerveződő politikai közösségének Kézai Simon Gesta Hungarorumával az 1280-as évek
közepén megalapozo eredetközösségi koncepciója a középkori formáktól persze már nyilván
jelentősen eltávolodo változatokban, de lényegében a 18. században is egyértelműen kimutatható.
Ugyanez igaz a nyelvi-kulturális alapokon nyugvó etnokulturális-hagyományelvű közösségkoncepcióra, amely tehát azok külön etnikai tudatát is elismerte, akik vélt vagy valós eredetükről
alkoto képzeteik, nyelvük, szokásaik stb. szerint csoportként elkülönültek. A Szűcs Jenő által
a középkor vonatkozásában „államnemzetiségként” emlegete változat megfelelője pedig, az
állam regnum és dinasztia közö i megoszto ságának megfelelően két variánsban is, ugyancsak
léteze , mégpedig egyrészt a Hungarus-tudatnak neveze területelvű-ala valói közösségfogalom
formájában, amely alapján Hungarusnak számíto mindenki, aki a Magyar Királyság (regnum
Hungariae) ala valója volt, másrészt pedig a Habsburg Birodalomhoz kötődő „dinasztikus identitásként”. Eme „identitásegységek” korántsem voltak összeegyeztethetetlenek, egy személy
egyszerre több ilyen másodlagos közösség, „nemzet” tagja lehete egyidejűleg. Témánk szempontjából elsőrendű fontosságú az a szakirodalomban ma már meglehetősen elterjedtnek mondható kitétel, miszerint már a 18. században megkezdődö az a folyamat, amely eme egyensúly
fokozatos felbomlását jelente e, és amely később egy történeti és jogi érvrendszerrel megtámogato , de alapjaiban etnokulturális-nyelvi alapon elképzelt nagyközösség koncepciójának mentális
expanziójához vezete . Természetesen a 18. század végének vonatkozásában még nem beszélhetünk arról, hogy az etnokulturális-nyelvi alapon meghatározo nemzeti közösség vált volna
a – fenomenológiából kölcsönzö szóval élve – szimbolikus értelemvilág domináns keretrendszerévé. Mindazonáltal a hungarus-patriotizmus fokozatos eróziója és az etnokulturális-nyelvi
alapon elképzelt nagyközösség elve nemcsak a magyar, hanem a későbbi nemzeti kisebbségek,
„nemzetiségek” értelmiségének köreiben is egyre inkább teret nyert, már a 18. század folyamán.
A nemzet fogalmának középkori változatairól l. S
1984a, 252. A 18. századi változásokról l.
B
2010, 13–31.
V
1790 (1807). Azon kisszámú pamfletek közé tartozik, amelyek több, változatlan kiadást is
megértek. Az első kiadás 1790-ben jelent meg, Gáti István munkájával együ , a Hadi ’s más Nevezetes
Történetek 1790-es három körkérdése közül a másodikra – „Mennyire segiti a’ Nemzet valóságos
boldogulását, az anyai Nyelv gyarapodása; és ellenben mennyire hátrálta ya azt, valamely idegenért való
el-mellőzése?” – válaszként beküldö pályamű. G –V
1790. A röpiratnak az 1807. évi kiadása
a harmadik volt, második kiadására egy évvel korábban, 1806-ban került sor. L. B
1888, 576.
A folyóirat nevezetes három pályatételéről többek közö l. S
2001, 22–23. Vedres egyébként mérnök volt, ilyen minőségében a Tiszát a Dunával összekötő csatorna tervéről szóló 1805-ös
dolgozatával szerze magának nevet. „Nemzeti” tematikájú szövegek – a szűkebb értelemben
ve „nemzetgazdasági” jellegű írások melle – később is fel-feltűnnek életművében. 1826-ban
nemesíte ék. S
1914, P
1994.

Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a politikai nyelvek
szinte mindenható orvosság gyanánt szolgál a „Nemzet”4 minden diagnosztizált
bajára. Számos téma, elgondolás, motívum összjátékából kristályosodik ki egy meglehetősen heterogén, összete narratív mező, amelynek szerteágazó, sőt olykor bizonyos
szempont(ok)ból egymástól szé artónak is tekinthető elemeit a nemzeti nyelv/anyanyelv központi fogalma(i) tart(anak) össze.
Ami a szerkezetet illeti a szöveg ciklikus felépítésűnek mondható. A szöveg különböző pontjain mindig kicsit más, de felismerhető alakban vissza-visszatérve, magukban
véve viszonylag heterogén témák és gondolatmenetek újra és újra az anyanyelv elementáris közösségképző erejét állítják. Ebből a szempontból tehát egy olyan textussal
van dolgunk, amelyre egyszerre jellemző egyfajta redundancia, valamint a bevete
érvrendszerek bizonyos „sűrűsége” és „változatossága”. A címben foglaltaknak megfelelően a szerző meglehetősen határozo és rámenős a itűddel érvel a magyar nyelv
előnyben részesítésének, használatának (mai szavakkal) társadalmi, kulturális, közéleti
(elvétve: politikai) haszna, a „nemzet” fennmaradása szempontjából ve szükségessége, mi több, szükségszerűsége melle . A viszonylag egyszerű üzenetet pedig egy
tematikailag rendkívül szerteágazó eszmei-gondolati apparátus hivato alátámasztani.
Az anyanyelv fontosságát megalapozó eszmék, elhelyezkedésük már említe szórtságán túl, több csoportra oszthatók, és különböző szinteken hatnak a textus egészén
belül. Mivel ezek meglehetősen szerteágazó hálózatot képeznek, és szövegszerűen
gyakran nem is tisztázható viszonyban állnak egymással, ahelye , hogy közö ük
valamifajta rendet igyekeznénk tenni, célravezetőbbnek tűnik egy olyan közelítés,
amely elsődlegesen maguknak a csomópontoknak a beazonosítására, leírására, valamint a szöveg egészét mozgató főfogalomhoz, az anyanyelv fogalmához való viszonyának megállapítására törekszik. Az elemzés elsőrendű célja tehát nem pusztán
az elkülönítendő gondolati-eszmei elemek egymáshoz való kapcsolódásaiból adódó
hálózat logikai és taxonómiai feltérképezése, hanem ezen túlmenően (és inkább) annak
bemutatása, hogy ezek összjátéka milyen módon teremti meg azt a narratív erőteret
(a beszédaktus-elméletből ve fogalommal élve: a szöveg illokúciós dimenzióját),
amelyben az anyanyelvnek a nemzeti közösség fennmaradása szempontjából ve jelentősége olyan beszédmódokba ágyazva mutatkozik meg megkérdőjelezhetetlen tényként, amelyeknek egyébként az anyanyelv „témája” hagyományosan nem, vagy nem
jellemzően képezi integráns részét. E közelítésnek köszönhetően talán sikerül az elemzést minél inkább egy megértő jellegű, kontextualista irányba terelni.
Talán felesleges külön hangsúlyozni, hogy a szöveg szinte sosem utal explicit módon arra, hogy
melyik nemzetfogalmat használja. Ugyanakkor vannak olyan előfordulások, ahol a kontextus
szóhasználatából valószínűsíthető, hogy a kifejezés az ado esetben inkább melyik jelentéstartalom felé konvergál. Úgy tűnik, egyfajta ke ősség eleve rejtjelezve van magában a fogalomban.
Lehetséges, hogy eme többértelmű jelentéshasználatban egy olyan a itűd is te en érhető, amely
egyszerre beszél a „kulturális nacionalizmus” nyelvén és azon a nyelven, amelyet a régebbi történeti
szakirodalom „nemesi/rendi nacionalizmusnak” neveze . Az elemzésben szándékosan a pamflet
„lebegtető”, többértelmű jelentéshasználatát veszem át, kivételt képeznek azok az esetek, ahol külön
jelzem az egyértelműsítést. Az idézőjeleket e vonatkozásban a megszoko jelentéstartalomtól és
asszociációktól való távolságtartásra figyelmeztető jelként használom, miként a szövegben használt
más fogalmak esetében is.
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Az egész szöveget az emberi egzisztencia értelméről és céljáról te , evidenciaszerű kitétel alapozza meg. Ennek lényege, hogy az emberi lét értelme és végső célja a
„dicsőség” kivívása, valamint azon két „minőség” elérése, amelyeket a szerző „tökéletességnek”, illetve „halhatatlanságnak” nevez.5 A „dicsőség” főfogalma alá rendelődik
eme másik két fogalom, amely utóbbiak közül az első a mindenkori jelenben általánosan érvényesülő elvárás, a második pedig a jövőre, az utókor ítéletére vonatkozik.
Az így kialakíto , evidenciaként kezelt fogalmi hármas adja a szövegnek azon motivációs bázisát, amely az olvasót a puszta meggyőzésen túl egyú al mintegy cselekvésre
ösztönözni is hivato . A szöveg „egzisztenciális” megalapozására szolgáló konceptuális „fegyvertárhoz” tartozik két másik, a szövegben gyakran visszatérő fogalom: a
„boldogság” és a „józan szabadság”.6 Előbbi a három már említe fogalomhoz hasonlóan az emberi lét céljaként, a második inkább annak eléréséhez szükséges eszköz
gyanánt szerepel. A fogalmi apparátus érvényessége elsősorban nem az individuum
szintjére vonatkoztatva hangsúlyozódik – bár értelemszerűen implicite ez a vonatkozási kör is „belegondolható” a szövegbe (sőt, pusztán formállogikailag nézve szükségszerűen bele is értendő). Az említe főfogalmak egyrészt az emberi lét értelmének
abszolút kiteljesedési lehetőségeiként, másrészt pedig mint az egyes nemzetek számára
elérendő célok, a nemzetek közti versengés tétjeiként tételeződnek inkább.
Eme totális jelentőségű és univerzális érvényességű, már-már transzcendens fogalmakból összeálló konglomerátum „evilági”, praktikus-pragmatikus dimenzióban való
érvényesülésére az anyanyelv mindenható fenoménje a garancia. Ezt az összefüggést
egy igen terjedelmes historikus példatár hivato hitelesíteni. Ez utóbbi az antikvitás és
a kortárs, „modern” európai nemzetek történetéből, valamint a saját „nemzeti” történelemből ve „példákra” alapozo narratívákat mozgósít annak bizonyítására, hogy
a nyelv az egyedül üdvözítő eszköz arra, hogy az egyébként szé artó akaratokat és
vágyakat egyesítve a nemzeti közösség számára dicsőséget szerezzen mind a jelenben
(„tökéletesség”), mind pedig a jövőben („halhatatlanság”).
A nyelvre vonatkozó megállapítások közül talán a legalapvetőbbnek az az eszme
tekinthető, amely szerint a nyelv határozza meg a nemzeti minőséget (a szöveg
szóhasználatával a nemzetek „természetét”) és ezáltal a nemzeti közösség önazonosságát is: „Azt mondja eggy a’ legérdemesebb Magyar Hazafiak közzül; Minden Nemzetnek
különös Geniussa ’s Természete van, a’ melyet akkor vesztel, a’ midőn Anya Nyelvét
változta ya; lész belőle ollyan, mint mikor a’ Diófába Szilvafát óltanak. […] A Magyar,
Magyar maradt vólna, ha mindjárt a’ Katalauni mezőkön szorúlt vólna; és a Frantziából soha
se vált vólna Magyar, ha mindjárt Pannóniába költözö vólna is Országából: tehát nem teszi a
Magyart Magyarrá hazája, ’s lakó földje; hanem Nyelve és Természete.”7 Egy másik, a szóban
V
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V
1790 (1807), 13. Az emlegete „érdemes magyar hazafi” nem más, mint Pé eli József. Az
eredeti szövegben is kiemelt idézet prózában megfogalmazo eszmefu atásokkal, „tanításokkal”

Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a politikai nyelvek
forgó törvényszerűséget történeti alapon bizonyítani igyekvő szöveghely a példatár
antik szegmenséből: „A’ Görög és Római Birodalomnak veszedelmével nem pusztí a akel
annyira a’ Lakosok, hogy egészlen újj Nemzetségeknek lakó földjeikké váltanak légyen híres
Tartományaik, éppen nem; hanem egyedül hatalmas Győzőjök Nemzetségének velek való öszve
keveredéséből származo nyelveknek kortsosodásával juto ak arra, hogy természeti tulajdonságok meghasonlo , és az eddig való Nemzeti külömbség a’ nyelvbéli Öszveeredéssel egészszen
elenyésze légyen. Így le ek azokká, a’ mik nem vóltak!”8
A nyelv az idézetekben taglalt sajátosságánál fogva (nevezetesen, hogy meghatározza az azt beszélő közösség „természetét”) egyesíti a szé artó akaratokat, érzéseket
és cselekedeteket, ám kizárólag abban az esetben, ha a közösség nyelvileg nem megoszto . E tekintetben nemes egyszerűséggel „a Világnak minden Tartományai” adják a
pozitív és követendő példát. „…[N]ézzük egy kevéssé sorra a Világnak minden Tartományait;
meglá yuk, hogy bennek azon temérdek egyenetlenségek, ’s belső háborúságok nem találta ak,
mellyek nálunk Hazánknak testét mindúntalan szagga ák…”9
A lehető legmagasabb fokú általánosítás eredményeképpen az „egység” letéteményeseiként idealizált „Többiek” karakteres formában jeleníthetők meg a szövegben újra
és újra mozgósíto „nemzetek tablóján”, mégpedig a negatív példával, a kivétellel, a
széthúzás, a „visszavonás” örökös átkától szenvedő „Mi”-vel élesen szembeállítva. A
két véglet közti távolság már nem is lehetne nagyobb. A széthúzásból eredő viszontagságok történeti okaként pedig leghangsúlyosabban a kétféle nyelv használatából
adódó megoszto ság tűnik fel.10
„Ez az oka mostani állapotunknakis. […] A Deák Nyelvbe (melly oly erőszakkal hozato be
Országunkba, melyet csak Szent István ditsőült első Királyunkhoz lévő szeretete a’ Magyar
Hazafiaknak szenvedhete el) sokan a később fajzásból annyira belé szere ek, hogy tulajdon
anyanyelveket tsak nem elfelejtvén magokat egyedül ezen idegen vendég Nyelvnek gyakorlására
megtűzdelt, rímes formában megírt didaktikus mesegyűjteményéből való. P
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A II. József-féle nyelvrendeletet kárhoztató kitételek csak elvétve találhatók a röpiratban, és feltűnő
módon inkább csak olyan helyeken, ahol a szöveg láthatóan a nemesség sérte önérzetére igyekszik
hatni. Az összkép árnyalása vége azt is meg kell jegyezni, hogy nem minden esetben nevezi meg
expressis verbis a szöveg a ke ős nyelvhasználatot (latin–magyar) mint a kárhoztato tendenciák
fő mozgatórugóját. Egyes esetekben ez a gondolatmenetbe implicit módon van csak beleírva. Pl.:
V
1790 (1807), 19., ahol először nem a nyelv a széthúzás elsődleges oka, hanem a Kárpátmedencébe betelepülő sokféle „nemzetiség”. Hogy e mozzanat is illeszkedik a szövegben a ke ős
nyelvhasználatot hatóokként tételező főnarratívához, nem csupán formállogikailag tűnhet nyilvánvalónak, hanem az is egyértelműen mutatja, hogy ennek a jelenségnek az antitéziseként jelenik meg
az államalapítás elő i időszak, amikor még „Eleink […] mind születe magyarok lévén, Anyanyelvünkön
beszéltek; egy vólt a Szívek, egy vólt a Lelkek; legkissebb háborodást sem szenvede Birodalmok”, majd a
következő rész, ahol a szöveg már formailag is visszavált a narratíva eredeti változatához: „Szt.
István ala a Keresztényi Vallásnak felvételével, és a Deák Nyelvnek béhozásával, tsendessége Országunknak
pártütésekkel és zenebonákkal felváltato .” Mindazonáltal, a szöveg egészét nézve – mint a későbbiek
során még hangsúlyozódik – az esetek többségében expressis verbis is nyelv a leghangsúlyosabb
szempont.

H

H

szentelték; mások pedig magokat ennek értésével a többiektől megkülönböztetvén oly tekéntetet
öltöztek fel magokra, mellyel Nemzetünk más érdemes fiait megvete ék. […] Két külömböző
akarat származo tehát; ezen kétféle nyelv mia szakadozo Hazánkfiai hajlandóságából és
hathatóssan uralkodo háborgó Szíveikben, melly édes Magyar Hazánkat gyakran olly viszontagságokba keverte, mellyből nem egyébb, hanem tsak egyedül a’ Magyarok Istene szabdíthatki.
– Ezért kellene olly igen pártyát fognunk a’ Deák Nyelvnek? Bomlik ez által a’ Magyar Természet;
és Polgári állapo ya Országunknak szüntelen való háborodásban vagyon.”11
A latin azonban nem kizárólag az előző idézetben foglaltaknak megfelelően fejti ki
mérgező hatását, hanem azokkal összefüggésben, az „idegenek beférkőzése” által is:
„A Deák nyelv volt azaz eggy út, melly által az idegenek beférkezhe ek, és a hívatalokrais feljutha ak Országunkban; tudni való dolog pedig az, melly szerentsétlen légyen azon birodalom, mely
kész Útakat tart mindenféle jö ment idegeneknek titkaihoz és rejtekihez való béférkezésre. […]
Mi Magyarok azon panaszolkodtunk még eddig mindétig, hogy idegenek tétetnek hívatalokba, és
Hazafiai megve etnek; a’ nélkül, hogy elronto uk vólna azon Útakat, mellyek a tisz ségeknek
elnyerésére többnyire nem vezetik az igaz és tiszta Magyart; hanem a meghasonlo at és az
idegent.”12
Vegyük észre, hogy az idegenek beszivárgásának mételyező gyakorlatát ostorozó
„főnarratíva” melle egy olyan apró részlet is felfedezhető i , amely éppenséggel a
gondolatmenet fősodrához viszonyíto partikularitása okán, a nyelvhasználat egyfajta
öntudatlansága, ösztönössége (vagyis nem tudatos volta) mia tarthat számot figyelmünkre. A „magyaroknak” két csoportra, az „igazak és tiszták”, valamint a „meghasonlo ak” csoportjaira való felosztásáról van szó, ami egyú al a „magyar természet
bomlására” vonatkozó korábbi gondolatmenet kíméletlen alkalmazásaként is értelmezhető. Amennyiben a korábbi szöveghelyek már ismertete kitételeit komolyan vesszük,
úgy tűnik, a fogalomhasználat egyik számításba veendő alapját egy olyanfajta automatizmusról alkoto elképzelés alkotja, amelynek lényege, hogy a latint előnyben részesítők „igaz magyar természetük” megromlása nyomán az utóbbi, a magyar nyelvet
preferálók pedig az első csoportba sorolódnak.
Ez az aprócskának tűnő jel arra is utalni látszik, hogy az „idegenek beférkőzésének”
mechanizmusáról alkoto és a „magyar természet bomlása” és így a széthúzás okaként
a kétnyelvűséget tételező két, egyébként a szövegben expressis verbis nem egyesíte
narratíva nem igazán választható le egymásról. Ha megkíséreljük az „idegenek” kártékony hatására vonatkozó, néhol kissé nehezen követhető, logikai bakugrásokkal tarkíto gondolatmenetet rekonstruálni, kiderül, hogy ugyanerre a következtetésre juthatunk.
A pamflet több helyén kimutatható, hogy a latin nyelvhez a babonaság, tudatlanság
sötét fellegeinek képzete tapad.13 E motívum egy variánsa az idegenek hivatalokba
történő beszivárgásának okairól szóló narratíva vonatkozásban is érvényesülni látszik.
A magyarok („hazánkfiai”) ugyanis, az idegen nyelvekben járatlanok lévén, anyanyelV
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Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a politikai nyelvek
vüket pedig elhanyagolván,14 a modern tudáskészlet eredményeihez nem férhe ek
hozzá, ezért kiszorultak azon hivatalokból, amelyek színvonalas gyakorlásához ezek
az ismeretek egyébként szükségesek le ek volna. Azon kárhozatos gyakorlat felelőseiként tehát, amelynek eredményeképpen „többnyire minden hivatalokban idegenekkel
élt eddig a’ Magyar Haza”,15 nem a kortársak neveztetnek meg: ők mintegy felmentést
kapnak, hiszen az elődök latin iránti „szeretete” vezete el oda, hogy az unokák „édes
Hazájokban mint idegen tartományokban lévők úgy néze ek.”16
„Hazánkfiai kik az idegen Nyelvekben való járatlanságok mia a’ józan Tudományokat és
Mesterségeket nem tanúlha ák, a’ magok anyanyelveken pedig nem akarták; önként megengedték
magokat a kül Nemzetektől […] felül haladni, és evvel majd minden hívatalokat s’ azoknak folytatásokat nékik által engedni, innét a Bányászok, Harmintzadosok, Dézmások, Sóstisztek ’s a’
t. egyszóval: minden a Magyar Korona és Kamara Jószágaiban lévő hívataloknak és dolgoknak
folytatásában ollyan idegenek le ek tisztviselőkké, a’ kiknél a Magyarok soha olly nagy számmal
nem boldogúlhatnának.”17
Miután több helyü pellengérre állíto a kora állapotait, és a hanyatlás okaként
egyértelműen a latin nyelv használatát jelölte meg,18 szerzőnk egy talán nagyvonalúnak tűnő gesztussal felmenti a felelősség alól azt a nemességet, amelynek anyanyelv
iránti közömbösségére – bár csak implicit módon – korábban maga is utalt.19 Egy ilyen
retorikai húzás akkor is kitüntete figyelmet érdemelne, ha nem utalnának más jelek
is arra, hogy a szöveg szerzője a nemességgel mint a pamflet célközönségével számol.
Érdemes néhány példát bemutatni annak érzékeltetésére, hogy a szöveg milyen jellegzetes módon használja a nemesség (a szöveg elemzése szempontjából nem feltétlenül
fontos, hogy mennyiben vélt, illetőleg mennyiben valós) érzékenységeit.
A legkönnyebben e tekintetben azok a passzusok foghatók meg, amelyek a republikánus beszédmódnak a magyarországi nemesség által beszélt helyi variánsából, a
nemesség konstruált-fiktív eredetmítoszából, illetve az ősi alkotmányra való hivatkozás politikai nyelvéből ve fordulatokat, jellegzetes gondolatmeneteket, értéktulajdonításokat, toposzokat mozgósítanak, ám ezeket olyan módon átírva, hogy a textus

Érdemes felfigyelni arra, hogy a következő idézetben az „idegen Nyelvek” melle mintha a magyar
nyelv önmagában is a „józan Tudományokhoz” és „Mesterségekhez” való hozzáférés médiumaként
tételeződne. Úgy tűnik, az elszólásnak is tekinthető kitétel mögö egy olyan elképzelés rejlik,
amely a modern nyelveket (köztük a magyart is) egyöntetűen a modern tudás hordozójaként, a
latint pedig az elmarado ság letéteményeseként implikálja.
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Még egy példa a sok közül: „Soha ugyan a Deák nyelv még annyira nem ment Országunkban, mint
e közelebb múlt ötven Esztendők ala ; de soha semmis közelgete ala omban édes Hazánk olly írtóztató
romlásra mint ez idő ala .” V
1790 (1807), 17.
„[…] nem tsuda, ha miis oly későre ébredünk fel, – és sok Törődéseink utánn vethe yükle nyakunkból azon
Nemzetek Természete ellen való Igát, melly minket a Deák nyelv tanulására; Országunk dolgainak rajta való
folytatására; és a magunk anyanyelvének tsak a’ Kapa, Kasza körül munkálkodók számára való
kárhoztatására kényszeríte .” (Kiemelés tőlem, H. H.). V
1790 (1807), 3.
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alapvető gondolati-eszmei elemeivel minél inkább kompatibilis formában mutatkozzanak meg a szövegvalóság szintjén.20
Az ősi alkotmányra való hivatkozás nyelvének használatára talán a legjellemzőbb példa az, ahol a „Nemzeti Nyelv” megváltozása a „Törvények” megváltozását is
maga után vonja: „Egy, Hazánkbanis híres Monteszkiő azt mondja, hogy: tsak a’ Musikának
megváltoztatásais megváltoztatha ya az Országok igazgatásának módját, hogy ne
változtathatná meg a’ Nemzeti Nyelvnek megváltoztatása? Ha ez (a’ mint igazis) újj szokásokat újj erköltsöket szül ’s a’ gondolkodás módjátis feltseréli; tehát a Nemzet Természetét is
változta ya: ’s evvel a’ Törvények megváltoztatását is maga után vonnya. – Mi le úgy a
Nemes Magyar Nemzetből, ha a’ Német Nyelv továbbis fen marado vólna Országunkban?
– Valóban Második András ditső Királyunknak Arany Szabadság Levelét nem sokára
egy, tsak a régi Magyarokat gyönyörködtető álomnak tarto uk vólna! Ellenben tehát ha a Deák
nyelvet elhagyván, édes Anyanyelvünket iktatjuk be természeti helyébe mennyire fogunk közelíteni azon természeti de nemes tulajdonságihoz a Nemes Magyar Nemzetnek, mellyekkel
bírt az elő , minekelő e a Deák Nyelvet Pogány Vallásunknak változtatása szükségessé (de tsak
egy darab ideig) te e édes Hazánkban.”21 [Kiemelések tőlem, H.H.]
Arra, hogy i kifejeze en a nemességhez beszél a szöveg, több jel is utal: már önmagában Montesquieu említése is gyanút kelthet, a „Magyar Nemzet” szintagmája elő
kétszer is használt „Nemes” kitétel, valamint a „természeti de nemes tulajdonságok”
emlegetése szintén árulkodó,22 az Aranybullára való utalás pedig egyértelműsíti a
passzusnak ezt az értelmezését. Szintén figyelemreméltó mozzanat, hogy a nemesség
kollektív, konstruált önképének elemei, pontosabban ezeknek a szövegben „továbbképzelt”, aktualizált változatai az anyanyelv nemzeti minőséget meghatározó tételével
összefűzve, közös narratívába helyezve jelennek meg.23
A republikánus politikai nyelvről általában véve l. pl. S
1995, 21–33., S
1997, 55–74.,
S
1996, 97–114., P
1975. Az ősi alkotmány nyelvéről l. pl. P
1997. Eme beszédmódok helyi változatairól, magyar vonatkozásban elsősorban Takáts József és Debreczeni
A ila munkái kiemelendőek. D
2001. A tanulmány a következő kötetben is megjelent:
D
2005, T
2007, T
1998. Míg Takáts az ősi alkotmányra való hivatkozás nyelvét
és a republikanizmust külön beszédmódokként tárgyalja, Debreczeni gyakorlatilag egybevonja
e két politikai nyelvet. Jelen szöveg az előbbi megoldást alkalmazza, ám egyú al igyekszik azt is
szem elő tartani, hogy e két beszédmód valóban nagyon sok szálon kapcsolódik egymáshoz.
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Montesquieu népszerűségének jelenségéről és okairól l. P
1998. Meg kell jegyezni, hogy a
„Nemes Magyar Nemzet” szintagmáját alkotó három kifejezés együ es használata, annak ellenére,
hogy a kor egy általában véve szokásos, beve fordulatáról van szó, egyáltalán nem tekinthető
evidensnek a szövegben. A pamfletben ugyanis inkább a „nemes” jelző „magyar nemzet” elő i,
feltűnően kontextusfüggő kitételének tendenciája figyelhető meg. Ez önmagában is mutatja a ke ős
jelentéshasználatot (nemesi nemzet versus nyelvi alapozású nemzetfogalom). L. pl. V
1790
(1807), 20., ahol a „magyar nemzet” megfogalmazást használja (etnokulturális, nyelvi alapozású
nemzetfogalom), illetve V
1790 (1807), 23., ahol a „nemes magyar nemzet” fordulat szerepel,
mert a nemesi önszemlélet „vitéz”, „dicső” szegmenseire apellál a szöveg.
A józsefi nyelvrendeletre való utalás viszonylag ritka példái közé tartozik a szövegben. A latint mint
a bajok okozóját nyilván abszurd lenne az Aranybulla vonatkozásában említeni, ezért is használja
i Vedres a németet az elutasítandó oppozícióként. Mindazonáltal az anyanyelv melle i harcban
továbbra is a latin a főellenség, ami az idéze részlet utolsó mondatából is kitűnik.

Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a politikai nyelvek
Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg azon szövegrészek esetében is, amelyek
a nemesség Kézai által kanonizált, fiktív erede örténetéből ve toposzok szövegben
aktualizált változatait az anyanyelv tényezőjének középpontba helyezésével kiegészítve kontextualizálják.24 E vonatkozásban egy olyan technika alkalmazását érhetjük
te en, amelyet talán a „saját” múltból konstruált „saját”25 történelem „kétszeres nemzetiesítésére” irányuló műveletnek nevezhetnénk. A szöveg egyszerre működteti a
„nemzet” azon fogalmát, amelyet a nemesség a Kézai által kanonizált eredetmonda
segítségével kisajátíto magának, és a nemzetfogalomnak azt a változatát is, amely a
nemzeti közösség nyelvi megalapozo ságát hangsúlyozza, láthatólag azzal a céllal,
hogy az előbbit az utóbbinak alárendelje.
Ebben az elbeszélésben a pogány, Szent István elő i idők egyfajta aranykorként
jelennek meg, egy valóban „nemzeti” korként, amikor a közös nyelv egyesítő ereje
volt a legfőbb garancia a nemzeti dicsőségre. Ezzel szemben a kereszténység felvétele
után kezdődő és egészen a szerző jelenkoráig terjedő időszak a ke ős nyelvhasználat
eredményeképpen a széthúzás, a bomlás idejeként mint „nemzetietlen” időszak tűnik
fel. A jelen vonatkozásában pedig mindez megkerülhetetlen sorskérdésként merül
fel: vajon sikerül-e a „nemzet” már csak pislákoló parázsként létező sajátos minőségének az anyanyelv bevezetése általi újraélesztése („visszatérünk-e igaz természetünkhöz”), avagy a teljes elkorcsosulás és az ebből adódó identitásvesztés, vagyis a
történelem süllyesztője vár arra a nem is annyira rejtélyes, mint inkább csak megfoghatatlan kollektívumra, amelyet a szöveg makacsul vissza-visszatérő, többesszám első
személy melle i rendíthetetlen kitartása mintegy már grammatikai síkon is, persze a
maga megfelelőképpen elmosódó kontúrjaival, eleve imaginál.26
„Ez az Édes Magyar Nyelvünk, melly annyira öszve kaptsolja Hazánk Naggyainak Szíveit,
olly egyenlő hajlandóságokat és kívánságokat önt beléjek, olly egy forma természeti tulajdonságokkal ruházzafel őket, hogy a Magyar Haza és Nemzet hasznát; nem külömbenn ditsőségét
és bóldogságát megszerezi, mindenik életénél nagyobbra fogja betsülni. Elmúlnak akkor azon
viszontagságaink, mellyeknek leírásával teli vagyon mind a’ három fordulója Királyjainknak,
és azon idők jönnek vissza, a’ mellyekben […] ama nevezetes Róma, Szolgálója vólt ditsőséges
Nemzetünknek; […] mellyekben Egyetértésnek, Haza, Nemzet szeretetének: a fő vezérhez való
hívségnek megbizonyítására halhatatlan Őseink tulajdon Véreket köszönge ék egymásra, és
meginni nem útálták: azok az idők jönnek vissza, a’ mellyekben a’ Magyar Neve re entő volt
egész Európában.”27
A Kézai-féle erede örténetről l. S

1984b.

A kitétel az önmeghatározás általánosan érvényes, az „idegennel” szembeni, oppozíciós
természetére igyekszik utalni. Vö. pl. K
2003.
Nem kétséges, hogy a nemzeti ébresztők álommetaforájának egy korai példájával állunk szemben,
amelyet a nacionalizmuselmélet szakirodalma oly gyakran emleget. Vö. pl. G
1983, 47–48. Az
álommetafora időbeli síkon mozgósíto képzetéhez hasonló funkciót tölt be a szerző jelenkorára
vonatkoztatva, „szinkrón” síkon „az anyanyelv mint a porban heverő kincs” képe. L. pl. V
1790 (1807), 30.
V
1790 (1807), 23. A passzus folytatásában az is kiderül, hogy eme harcias erények kifinomultabb, civilizált formában jelennek majd meg. „De mind azon által úgy jönnek viszsza, hogy a’ vadságból
szelídség: az üldözésből emberszeretés: az együgyüségből tökélletesség származzék; és az a félelem, melly
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Hogy egy másik jellegzetes példát is idézzünk: „A’ meddig Eleink a’ Kapitányok és
Vezérek által igazga a ak, mind születe Magyarok lévén, Anyanyelvünkön beszéltek; egy vólt
a szívek, egy vólt a lelkek; legkissebb háborodást sem szenvede Birodalmok – Szt. István ala a
Keresztényi Vallásnak felvételével, és a Deák Nyelvnek béhozásával, tsendessége Országunknak
pártütésekkel és zenebonákkal felváltato […] az uralkodó Deák nyelv fen marado és lappangó
szikrákat hintegetet a vérséggel egy; de két Nyelv által egy más közt külömböző Magyar
Nemzetben.”28
Végezetül a szöveg a nemesség önazonosságát megalapozó mitológiákkal a korban
szervesen összefonódó republikánus szótár egyik kulcsszavát, a „szabadság” fogalmát
és a beszédmódhoz kapcsolódó, a birodalmak bukásának okairól szóló nagy vitát
hozza játékba akkor, amikor a római köztársaságot követő császárság megalapozásának történetét mint a Római Birodalom hanyatlásának genezisét mutatja be.29 A
„szabadság” egyú al mint a nemesi önszemlélet konstruált rendszerének egyik főfogalma a nemesség számára jól csengő hívószóként (vö. „arany szabadságok”) funkcionál a szövegben. Miután szerzőnk megállapítja, hogy „Nem ok nélkül való vélekedés
azis, hogy a’ Nyelvek természetének hasonlatosságát követi a’ Nemzetnek polgári állapo yának
mivolta…”, és a német nyelvnek a göröghöz, a magyarnak pedig a latinhoz való hason-

egész Európát valaha reszke e e: a’ Nemes Magyar Nemzetnek bámulására, és tsudállására változzék.”
A szövegrészletben a vadság állapotából kiemelkedő, finomodó, „pallérozódó” emberiség történeti narratívája érhető te en, ami a csiszoltság/csinosodás politikai nyelvének kedvelt témája.
A szövegben más helyeken is te en érhetők a csinosodás nyelvére jellemző motívumok. Ilyen
például a pallérozódás európai fejlődéstörténetének mesternarratívája, amely az emberiség civilizációs-kulturális finomodásának történetét oly módon beszéli el, hogy annak szakaszait egy-egy
„nemzeti” aranykorhoz köti. (A leggyakoribb változat a görögök-rómaiak-angolok-franciáknémetek alko a sor.) Az „egymáshoz csiszolódás” metatörténetében kiemelt szerep jut az emberi
kommunikációnak, így az könnyedén felhasználható az anyanyelv fontosságának megalapozására
is. A pamfletben aktualizált változat szerint az európai „nemzeteket” az ókortól kezdve mindig a
„nemzeti” nyelv kulturális-tudományos-közéleti használata és előnyben részesítése segíte e hozzá
a magasabb „civilizációs fokozat” eléréséhez. V
1790 (1807), 10–13. Takáts József egyébiránt a
csiszoltság/csiszolódás beszédmódját a republikanizmus ellenbeszédmódjának nevezi. E megállapítás elméleti plauzibilitásán túlmenően a két nyelv láthatóan kiválóan megfér egymással egy
szövegen belül, ami újabb példa az összeegyeztethetetlennek tűnő eszmék textuális összeegyeztethetőségére. T
2007, 19–21. A csiszoltság (politeness) nyelvének angolszász vonatkozásairól
l. még: K
1997, 188. skk.
V

1790 (1807), 19–20.

„A republikánus szótár egyik központi fogalma (akárcsak a liberálisé) a szabadság, amely e beszédmódban
azonban nem egyéni autonómiát jelent, hanem a kormányzásban való részvétel jogát és kötelességét. Akik
részt vehetnek és vesznek a közéletben, a honpolgároknak, nemcsak közszolgálatokat kell vállalniuk, de folyamatosan át kell hogy hassa őket a közszellem, a hősies készség a szabadság és a haza megvédésére a zsarnok
vagy a hódítók ellen. E közszellem elsősorban azt jelenti, hogy a közjót az egyéni vagy családi érdek elé helyezi
a polgár. A republikánus nyelvhasználat állandó mintája a római köztársasági erényeké, egyik központi vitája
az a kérdés, mi az oka a nemzetek nagyságának és hanyatlásának, e vita paradigmatikus elbeszélése pedig Róma
bukásának a története. Ezen elbeszélés szerint, amint az Sallustiusnál vagy Liviusnál olvasható, mindenekelő a fényűző éle el (a luxussal) megjelent új szokások, az ősi erkölcsök elfajulása, a széthúzás (erre Berzsenyi
és kortársainak szava a visszavonás volt) és a korrupció, az egyéni érdeknek a közérdek fölé helyezése volt a
bukás oka. Dióhéjban így lehetne összefoglalni a republikánus nyelv fő fogalmait, érveléseit, mintáit, vitáját
és „nagy elbeszélését.” T
1998, 669.

Milyen nyelv és milyen nemzet? Az anyanyelv és a politikai nyelvek
latosságát szögezi le, a magyar nemesség „szabadságát” a római polgárokéihoz hasonlítja.30
„Mert olvassuk azt, hogy a Német Nyelvnek sokkal nagyobb hasonlatossága légyen a Görög,
mintsem a Deák nyelvhez; és valóban mit ábrázol a Kerületekre felosztot Német Ország egyebet,
mint Görög Ország Városainak különkülön való Birodalmait. A’ Nemzeti Magyar Nyelv pedig
sokkal hasonlóbb a’ Deák, mintsem a’ Görög, vagy másféle Nemzet Nyelvéhez, kevés külömbsége
is vagyon egy Magyar Szabadsággal élő Nemes Embernek a’ hajdani Rómának Polgárjától.”31
Róma bukásának paradigmatikus története, amely a republikánus nyelvhasználat
állandó toposza, az anyanyelv középpontba állítására irányuló szerzői intenciónak
megfelelően van átírva. Immár nem a bukás oka és a bukást okozó, az eredeti elbeszélésben szereplő tényezők (luxus, idegen szokások, ősi erkölcsök megromlása) hangsúlyozódnak, hanem azon temporális koincidencia, amelyet a bukás és az anyanyelv
hanyatlása közö tételez a szöveg. Az időbeli egybeesésen túl, egy, a bukás és az anyanyelv (latin) elhanyagolása-hanyatlása közti ok-okozati viszony implicit állítása, sugalmazása i még csupán valószínűsíthető, és majd csak a szöveg egy későbbi kitétele
alapján állapítható meg: „Akkor fényeskede Róma a Ditsősségnek kevély Trónussán, a’
mikor Anyanyelvének virágzása Tullius idejében legnagyobb tökélletességre emelkede […] De
éppen akkor, a’ midőn Tzézár az a’ híres Római Polgár, a’ ki még magának Rómánakis meggyőzője vólt, tulajdon édes Hazájának Szabadságit öszve ronto a; a’ közös Birodalomból magános
hatalmat építe : Szabad Rómát szolgájává te e; akkor mondom nyelveis arany idejébűl kiese
és végre olly sárba tapodtato , mellyben Nemzetének minden előbbeni Ditsősége és természeti
Méltósága Anyanyelvével együ elpusztult.”32
Ha pusztán a szerzői intenció rekonstruálása lenne a célunk, az eddigiek alapján
azt a következtetést is levonhatnánk, hogy a szerző célja a röpirat megírásával elsősorban az lehete , hogy a diétán politikailag számo evő nemességet, az utóbbi által
jól érte idiómákat a meggyőzés médiumaiként használva, az anyanyelv ügyének

V

1790 (1807), 16.

V

1790 (1807), 16–17.

V
1790 (1807), 10. A „Szabadság” és „Nyelv” témáinak összekötésére nem csak az antik
történelem nyújt retorikailag lehetőséget, hanem a pamflet keletkezési ideje, közelmúltjának
eseményei is. A „birodalmi hanyatlás” és „nyelvi leromlás” összefüggésének puszta időbeli
egybeesésből ok-okozativá való átváltása ebben az aktualizáló összefüggésben, a következő lap
egy szöveghelyén érhető te en: „I nem szóllok Édes Nemzetünkről egy szótis: mert a’ nélkülis tudjuk,
hogy minekutánna mi magunk, noha tsak az idegen Deák Nyelvnek árnyékában sínlődő Anyanyelvünket
vesztegetni, és a’ szomszéd idegen Nyelvével felváltani kezde ük, egyszeribe a’ magános hatalom felállo , Szabadságinknak édes Anyanyelvünkkel együ gyökerestül való kiírtást és az örök semmiségbe való
taszítást parantsolni bátorkodo .” V
1790 (1807), 11. Az ok-okozati viszony állításának ilyenfajta késleltetése mögö az állhat, hogy a római irodalom története feltűnően alkalmatlan az
összefüggés alátámasztására: a latin esetében nyilvánvalóan teljesen abszurd le volna például a
császárság első évtizedei ala i nyelvi leromlásról explicit módon beszélni. Ebből adódóan lehete
alkalmasabb a fenti idézet homályos megfogalmazása, amely pusztán egyfajta időbeli egybeesés
állítására szorítkozik. Szabadság és nyelv összekötése ebben a közelmúltra vonatkozó, aktualizáló
összefüggésben is megfigyelhető. („Szabadságinknak édes Anyanyelvünkkel együ gyökerestül való
kiírtást…”)
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megnyerje.33 A meggyőzés eme mozzanata kétségkívül nagyon erősen érezhető a
röpiratból, azonban egyáltalán nem biztos, hogy az egész „művelet” olyan fokon és
olyan módon tudatosként képzelendő el, ahogy ezt az előbbi megfogalmazás esetleg
sugallja. Vedres valószínűleg maga is elképzelhető a szövegben mozgato beszédmódok mindegyikének autentikus használójaként, és nagyon nehéz lenne arra választ
adni, hogy vajon milyen fokon lehete tudatában annak, hogy a szövegben működtete eszméi, bizonyos, az övétől vélhetően eltérő gondolati sík(ok)on akár egymásnak
ellentmondó entitásokként is elképzelhetők.
Úgy gondolom, a röpirat által felvete egyik legfontosabb probléma abban áll, hogy
a 18. század vége tekintetében mennyiben jogos már működő, külön beszédmódként
tárgyalni a kulturális nacionalizmus nyelvét. Az elemzés alapján inkább az a megközelítés tűnik megalapozhatónak, amely az alakulás azon fázisáról beszélne szívesen,
melyben a már jól ismert beszédmódok szótáraiból ve elemeknek a használat során
újra és újra átalakuló formái, újakkal kiegészülve, az értéktulajdonítások és motívumok
új összefüggéseiben funkcionálva, épp csak kezdenek egy újabb nagyobb eszmei
egységet megképezni. A kérdés eldöntéséhez vagy akár csak finomításához azonban
további szövegek mélyreható elemzése szükséges.

A diétát csak egyszer, a szöveg legvégén említi a szerző. Végül megszólítja tehát azokat, akiknek
a szöveget szánja, amivel nyilvánvalóvá teszi, hogy a pamflet megírásával egy bizonyos csoport
meggyőzése (is) a célja. Jellemző azonban, hogy i sem fejti ki tételesen, hogy egészen konkrétan
milyen elvárásai vannak az „Ország Gyűlésével” szemben. V
1790 (1807), 31. A konkrét
követelések, célok tekintetében a szövegre általában véve is az óvatosság jellemző. A kevés helyek
egyike, mely e tekintetben következtetések levonására alkalmas lehet, a Róma nyelvpolitikájának,
az Appennini-félsziget etnikumainak („külömbféle nemzetiségeinek”) latin általi bedarálását mint
követendő példát emlegető passzus, amely a Magyar Királyság „nemzetiségeire” való implicit
utalásként is fölfogható. V
1790 (1807), 10. Még egyértelműbb szöveghely, ahol V
a
magyar nyelv „fényességének” a „Magyar Szent Korona Országai”-ra való kiterjesztésére vonatkozó
igényt mint az igazi hazafira jellemző a itűdöt igyekszik beállítani. Eme formáját tekintve kissé
obskúrus, ám határozo an normatív alapállású, az eddig alapvetően „kulturális-kultúrpolitikai”
jellegű érvelést egy egészen rövid, talán elszólásnak is tekinthető kitétel erejéig „politikai” dimenzióba fordító megfogalmazás a kulturális nacionalizmus beszédmódjának egyik egyértelműnek
tűnő bizonyítéka a szövegben. V
1790 (1807), 30. A kulturális és a politikai határvonalak
egybeesését idealizáló és később a megvalósítást is célul kitűző kulturális nacionalizmus beszédmódjának 18. század végi, magyar változatairól, illetve vonatkozásairól lásd D
2001,
547–548., T
1998, 676. skk. Takáts későbbi, összefoglaló jellegű munkájában már nem csak a
19. századra nézve használ más terminológiát, hanem a 18. század végének vonatkozásában sem
tekinti különálló politikai nyelvnek a kulturális nacionalizmust, ami egyben a kontinuitásvitában
való állásfoglalásként is értelmezhető. T
2007, 14–21., ill. 62–74.
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What Language and What Nation? Mother Tongue and Political
Languages in a Pamphlet from 1790
After the death of Joseph II, the Hungarian public sphere underwent profound
structural transformations. This decisive change took place mainly in the explicit
political discourses reflecting upon the position of Hungary in the Habsburg Monarchy.
However, it seems to be inseparable from the slowly beginning process of the profound
modification of conceptions made about the essentials of collective-social dimensions of
human existence. In this complex of processes, the language and the discourses about
it belong to the most important factors and indicators.
The transformation is detectable both in quantitative and qualitative dimensions.
In one respect, an immense increase in the production of political pamphlets can
be observed, and new semantic fields emerge in the rhetorics of conceptualizing
collectivity, in the other. The ethnolinguistic principle, which considers language as
the exclusive sign of a (national) community, has the highest importance among the
la er. To propagate the importance of the national language, national awakeners used
and reinterpreted political languages not belonging inherently to the idiom of „cultural
nationalism”, but understood by the main target of the texts, the nobility. The study
intends to analyse one particular pamphlet of István Vedres, how it (re)uses these wellknown political languages (e.g. republicanism, the political language of the ancient
constitution) in order to convince his readers about the importance of the national
language.
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A KORA ÚJKORI FŐÚRI ITINERÁRIUM-KÉSZÍTÉS
PROBLEMATIKÁJÁNAK BEMUTATÁSA VERBŐCI ISTVÁN
PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

Tanulmányom célja, hogy a 16. század egyik befolyásos méltóságviselőjének,
Verbőci Istvánnak példáján keresztül bemutassam a főúri itineráriumok készítésének nehézségeit. Az itineráriumok készítésére vonatkozóan eddig hazánkban
nem szüle ek módszertani útmutatók,1 e téren mindössze a már elkészült munkák
− főként Engel Pál, Horváth Richárd, C. Tóth Norbert, Neumann Tibor itineráriumai
− előszavaiból tájékozódhatunk.2 Annak meghatározása sincs egyértelműen lefektetve, hogy mely adatokat tekinthetjük hitelesnek. Ezek nagyban függenek a készítő
maga számára felállíto szabályrendszerétől, ami végső soron komoly viták elindítója is lehet.
Először is magának a fogalomnak a jelentését kell tisztázni. Az itinerárium szó a
történe udományban kétféle jelentésben is ismert. Jelenti a forrásoknak azon fajtáját,
amelyeket utazók és zarándokok készíte ek idegen országokban te látogatásaik során,
ezek mintegy útikalauzként szolgáltak a későbbiekben honfitársaiknak. A második −
Engel Pál megfogalmazásában − inkább a politikatörténet megírásához használható
tudományos segédlet. Egy ado személy ado időszakban dokumentálható tartózkodási helyeit és időpontjait tartalmazza, amelyből szerencsés esetben rekonstruálható
az általa megte útvonal.3
Jóllehet ezidáig főként királyaink tartózkodási helyeit tartalmazó munkák szüle ek,
ám manapság örvendetesen fellendült a bárói, tisztségviselői itineráriumok készítése
is. Az eddigi két legteljesebb király-itineráriumot Engel Pál, illetve Horváth Richárd
készíte e el, az előbbi Luxemburgi Zsigmond, az utóbbi pedig I. Mátyás kapcsán.
A nem uralkodói itineráriumok tekintetében eddig főként a középkorra vonatkozó
munkák lá ak napvilágot − i mindenképpen kiemelten is meg kell említeni Neumann
Ennek okait Horváth Richárd már felfedte: H
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Tibor Verbőci 1520. évi Szatmár megyei utazásait feldolgozó cikkét. Az utóbbi időben
azonban az újkorban élt személyekhez tartozó segédletek is keletkeztek, például
Esterházy „Fényes” Miklós itineráriuma.4
Mielő azonban rátérnék a Verbőci-itinerárium összeállításával kapcsolatos, saját
magam által felállíto alapelvek, valamint az adatgyűjtés során felmerülő problémák
részletezésére, érdemes elsőként á ekinteni a már fentebb említe munkák bevezetőiből leszűrhető tanulságokat, továbbá megválaszolni azt a kérdést, hogy miket is kell
tartalmaznia egy ilyen módszertani összefoglalónak.
Az itinerárium legfontosabb feladata, hogy „ellenőrizhetően adja meg, mikor-hol tartózkodo a király vagy más ’célszemély’, különösen pedig bizonytalan, többes keltezések esetén határozza meg e személy hollétét a szóba jöhető települések sorába rendet vágva!”5 Az itinerárium
összeállítójának tehát a puszta, ámbár igen fáradságos adatgyűjtés melle feladata az
is, hogy az összegyűjtö adathalmazból kiválogassa az ado személy tisztségéhez bizonyíthatóan tartozó tartózkodási helyeket. Amennyiben ezek közö pedig adatütközés
fordul elő − aminek bőségesebb forráselláto ság melle igen nagy a valószínűsége −,
magának kell a források megbízhatóságát illetően a sorrendet felállítania és megfelelő
indoklás melle eldöntenie, hogy melyiket fogadja el hitelesebbnek. Erre, mint alább
ki fog derülni, Verbőci esetében is van példa. Sajnos az adatok hierarchiájának egyértelmű meghatározása sok műnél elmarad, pedig ez nagyban segítené a későbbi használót a segédlet összeállításának megértésében és az adatütközésekből eredő bizonytalanságok átlátásában. A bizonytalan adatok megjelölése is ritka,6 ezeket gyakran inkább
teljesen kihagyják, pedig végső soron ezek is szolgálhatnak hasznos információval.
Az itineráriumok bevezetőjében szinte az összes szerző foglalkozik azzal, hogy egy
ado időszakban milyen pecsétek voltak használtban − melyek álltak a király saját
használatában, mely pecséteket őrizte a titkos, illetve főkancellár, a személynök vagy
az országbíró stb. −, és hogy melyek köthetőek az uralkodó, illetve az egyes méltóságviselők személyéhez.7 Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ezen adatok összegyűjtésekor teljes bizonyossággal csupán magának a pecsétnek az útvonalát tudjuk
nyomon követni, nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy nem hagyták-e valaki
más őrizetére akár rövid időre is. A legbiztosabb forrásul a kezükön viselt gyűrűspecsétek használata szolgálhat.8
A forrásanyag szűrésében nagy segítséget nyújt a kancelláriai jegyzetek vizsgálata is, ezek értelmezése azonban szintén sok itinerárium bevezetőjében elmarad, C.
Tóth Norbert, Horváth Richárd és Neumann Tibor viszont részletesebben is foglalkoztak velük. A commissiós jegyzetek segítségével el lehet dönteni, hogy az ado oklevél
az uralkodó jelenlétében le -e kiállítva. Amennyiben a commissio propria domini regis
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formula szerepel, úgy a király saját utasítására történt az ügy írásba foglalása. Ellenben
ha a de commissione domini regis, azaz csupán a király utasítására történik a kiállítás,
akkor ez az uralkodó távollétére utal és arra, hogy a méltóságviselő „szokásjog alapján,
esetleg állandó királyi felhatalmazás birtokában” maga is alkalmazha a ezt a formulát
parancslevelein.9 Fontosak a királyi oklevelek relációs jegyzetei, amelyek általában az
oklevélszöveg ala találhatók, és felfedik, hogy mely tisztségviselő jelentését foglalták
benne írásba (ad relationem X. Y.).10 A bírósági okleveleken pedig gyakran a pecsét jobb
oldalán található kancelláriai jegyzet (coram magistro X. Y.) elárulja, ha az ügyet nem
valamelyik nagybíró, hanem csupán ítélőmestere jelenlétében folyta ák le.11 A lecta
jelekkel − azaz hogy valaki átolvasta-e és esetleg javíto a is (correcta) az oklevelet −
sajnos egyetlen itineráriumban sem foglalkoztak külön.
Fontos az ún. datum et actum problémakör ismertetése is. Egyáltalán nem lehetünk
biztosak abban, hogy a keltezés dátuma az oklevél írásba foglalásának (conscriptio)
időpontjára vagy az abban foglalt ügy tárgyalására (actio) vonatkozik. Ez esetben előfordulhatna, hogy egy oklevél dátuma az írásba foglalásra, míg a keltezés helye az actióra,
a benne foglaltak tárgyalására vonatkozik.12 Előfordulhatna tehát akár számos esetben
is, hogy az okleveleket egy ado helyszínről távozva, esetleg már út közben állítják
ki, annak dátumát megadva, de a keltezés helye az írásba foglalásé helye az actióé
marad. Éppen ezért megnyugtató Horváth Richárd azon megállapítása, miszerint az
ehhez hasonló, a 11. és 12. századra jellemző esetek már a 15. századra vonatkozóan
is csupán elszigetelt esetekként fordulnak elő. Az oklevélkiállítók számára „a mandátumok, jelentések, misszilisek, mind-mind olyasféle ira ípusok, ahol a dátum tudatos (de akár
tuda alan) megváltoztatása aligha jelent bármiféle előnyt, sőt. Ezen ira ípusoknál a datum et
actum előfordulásait, mármint szándékos előfordulásait, alighanem kizárhatjuk. Marad mindez
a kegynyilvánító, jogbiztosító iratok sajátosságainak egyike...”13
Szem elő tartandó az is, hogy habár itineráriumunk tanulsága szerint a király vagy
valamelyik méltóságviselője hosszabb időt tölt egy helyen, az mégsem jelenti azt, hogy
közben egyáltalán nem mozdult ki a városból akár egy vadászat erejéig. Ennek bizonyítására azonban inkább csak külföldön tartózkodó uralkodóink esetében van lehetőség.14 Ezzel összefüggésben érdemes tárgyalni azt a gyakorlatot, miszerint huzamosabb ideig egy helyen történő tartózkodás esetén csupán a megérkezés és a távozás
dátumát szokás feltüntetni, ám a közbeeső időszakból nem kerül minden adat feltün-
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tetésre.15 Magam azonban úgy látom − és ezt a gyakorlatot is köve em −, hogy érdemesebb ilyen esetben minden egyes megtalált adatot a közbeeső napokra vonatkozóan is
feltüntetni, még ha e ől munkánk terjedelme nő is, hiszen így tudhatjuk, mely napokon
biztosan nem hagyta el az ado helységet a kutato személyünk.
Komoly problémát jelenthet az itinerárium készítője számára, ha az adatokból az
tűnik ki, hogy az ado személy egyetlen nap ala vagy egyik napról a másikra az átlagosnak számíto 50–60 km-nél nagyobb távot te meg.16 Ez a kérdés szorosan összefügg azzal a dilemmával, miszerint ado évszakban, az annak megfelelő időjárási
(száraz idő, eső, havazás) és útviszonyok melle mekkora utat képes megtenni lóháton
egy lovas. Erre később magam részletesebben is kitérek, amikor a Verbőci-itinerárium
adatütközéseit részletezem.
Az itinerárium hitelességének leellenőrzését és eredményeinek bemutatását nagyban
segíti az is, ha függelékben az átláthatóság szempontjának megfelelő időszakokra
bontva térképeken is ábrázoljuk a tartózkodási helyeket és a megte útvonalakat.17
Az itinerárium-készítés menetének megértéséhez és forrásainak átláthatósága
vége lényeges nagyon röviden á ekinteni Verbőci István életének főbb szakaszait − a
teljesség igénye nélkül −, különös tekinte el az egyes időszakokban viselt méltóságaira és ismert követjárásaira, hiszen ezek elengedhetetlen információk az adatgyűjtés
megkezdéséhez és a használható forráscsoportok körülhatárolásához.
Verbőci 1458 táján Ugocsa megyében, a család nevét adó Verbőcön születe .
Életének korai szakaszáról csak keveset tudunk. 1482-től a királyi kúria hivatalviselőjeként kezdetben valószínűsíthetően levéltárőrként (conservator),18 majd 1484 után
jegyzőként (notarius) működik. 1492. november 10-től már az országbíró, Bátori István
szolgálatában áll. Ez idő ala tanulha a meg a magyarországi joggyakorlat alapjait,
amelynek mély ismerete a későbbiekben lehetőséget ado számára, hogy megírhassa
a Tripartitumot. 1502-től kezdve fokozatosan emelkede a bírói hivatalok ranglétráján.
Először Szentgyörgyi Péter erdélyi vajdaként és országbíróként is ítélőmesterévé te e
meg, ezáltal tagja le a királyi tanácsnak. Később, amikor a két tisztség szétvált, János
vajda is megtarto a ítélőmesterének.
Politikai súlya eközben egyre növekede az országban, Szobi Mihály pártfogásával hamarosan a köznemesi érdekek vezető képviselőjévé vált. Nevéhez köthető
az 1505-ös, ún. rákosi végzés megfogalmazása, amely először mondta ki a „nemzeti
királyság” igényét. 1504-ben kapta Ulászló királytól a megbízást, hogy foglalja írásba
Magyarország szokásjogát. 1514-re fejezte be jogkönyvét, a Tripartitumot. 1516 nyarán,
II. Lajos trónra lépését követően nevezhe ék ki a personalis praesentia élére, és ezzel a
bírói hierarchia egyik legmagasabb pozíciójába került. 1521-től Nándorfehérvár eleste
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A kora újkori főúri itinerárium-készítés problematikájának bemutatása
és a növekvő török fenyegete ség hatására politikai tevékenysége középpontjában az
ország védelmének megszervezése állt, a november 19-én kezdődő országgyűlésen a
megszavazo négy országos kincstartó közé választo ák, akiknek feladata volt a déli
védvonalak megerősítésére megajánlo adók összegyűjtése. E tisztség azonban csak
rövid életű volt, ugyanis a felajánlo pénz csupán kis részét sikerült behajtaniuk.19
1525. július 5-én a Szapolyai támogatását élvező Verbőcit az uralkodó − miután Bátori
Istvánt a zűrzavaros hatvani országgyűlésen leválto ák − a köznemesség követeléseinek engedve az ország nádorává te e. Tisztét 1526. május 4-éig viselte, ekkor dobronyai
várába kényszerült menekülni az ellene hozo fej- és jószágvesztés ítéletét elől.20 A
tragikus mohácsi csatát és az azt követő török betörést is i vészelte át egészen szeptember végéig.
A török csapatok kivonulása után Habsburg Ferdinánddal szemben Szapolyai Jánost
támoga a, aki koronázása után a főkancellári méltósággal hálálta meg híve közbenjárását. Tekintve, hogy sem a nádori, sem az országbírói szék nem működö Mohács
után, a kancellár ezek bírói feladatát is ellá a.21 1527 szeptemberében pedig már a titkos
kancellári tisztet is ő tölti be.22 Verbőci a két király viszálya idején is hűségesen kitarto Szapolyai melle . 1528 márciusa és novembere közö köve e királyát a lengyelországi száműzetésbe is. A tarnówi száműzetés után is ő lá a el a főkancellári tisztet
egészen Buda bevételéig, ám bírói tisztségeiről, 1529 végén pedig a titkos kancellárságról is le kelle mondania. Ezt a tisztet csak 1531 első hónapjaitól tölthe e be ismét.23
Életét 1541-ben fejezte be Budán, ahol a város török megszállása után a szultán parancsára az o maradt magyarok bírája volt.
Verbőci több külföldre tartó követség tagja, illetve vezetője is volt, 1519 márciusában és áprilisában Velencébe, majd Rómába,24 1521 márciusában és áprilisában Bécsen
keresztül a wormsi birodalmi gyűlésre,25 1522 májusában pedig Bécsbe vezete követséget,26 hogy segítséget szerezzen a török terjeszkedés megakadályozásához. A mohácsi
csata után Szapolyai hol a Habsburgokkal, hol a Portával történő egyezkedésre küldte:
1530 októberében Poznańba,27 1533 júniusa és decembere közö Konstantinápolyba,28
1535 májusa és augusztusa közö Bécsbe.29 1540 szeptembere és 1541 januárja közö
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pedig ismételten Konstantinápolyban tárgyalt a csecsemő János Zsigmond trónutódlásáról.30
Verbőci tartózkodási helyeinek megállapításakor elsősorban az 1516 és 1526 közö i
időszakra fordíto am különös figyelmet, amikor a személynöki, majd a nádori tisztet
töltö e be. Ugyanakkor az általam összeállíto itineráriumban az 1516-ot megelőző
évekre vonatkozó, mennyiségét tekintve jóval szűkösebb adatokat is feltünte em. A
mohácsi csatát követő időszakra vonatkozó adatgyűjtést pedig nemrég kezdtem el. Az
itineráriumom jelenleg körülbelül 260 adatot tartalmaz. Gyűjtésem első dátuma 1483.
január 8-a, a záró dátum pedig egyelőre konstantinápolyi keltezéssel 1540. október 17-e.
Az itinerárium készítésének a fő vázát Verbőci 26 darab kiado és további 9 eddig
még kiadatlan31 levele képezi, amelyek az Országos Levéltárban és az Egyetemi
Könyvtár Pray-gyűjteményében, illetve az ún. LEO (Li erae et epistolae originales)32 irataiban lelhetők fel. Ezen levelek biztos pontként szolgálnak a 16 darab hivatali manu
propria oklevélhez hasonlóan. Ezt követően a személynökként, nádorként majd kancellárként a saját nevében kiado okleveleknek van az itinerárium tekintetében elsődleges
értéke, végül pedig az ado időszakba tartozó, II. Lajos és Szapolyai János nevében kiállíto bírói, illetve diplomáciai leveleknek, amelyekről bizonyítható, vagy legalábbis sejthető, hogy Verbőci jelen volt a keletkezésükkor. A mohácsi csatát megelőző királyi oklevelek közül csaknem 5000 darabot kell átvizsgálni, ezek közül az uralkodói kegynyilvánítói és jogbiztosítói okleveleket azonnal ki lehete szűrni, amennyiben nem tartalmaztak méltóságsort, azok ugyanis szintén forrásul szolgálhatnak az itineráriumhoz.
Felve em minden olyan oklevelet is, amelyben az uralkodó Verbőci számára adományoz birtokot, illetve amelyekben valamilyen birtokügyletét foglalták írásba, hiszen
sejthető, hogy a számára ily nagy fontosságú iratok kiadásánál maga is jelen volt.33
Ehhez hatalmas segítséget nyújto , hogy Fraknói monográfiájának függelékében részletesen ismerteti az egyes birtokszerzéseit. Felve em azon királyi utasításokat is az
adatok közé, amelyekben az uralkodó Verbőcit bízza meg valamely ügy kivizsgálásával. A külföldi követjelentések is további forrásként szolgálhatnak.34 Tartalmazhatnak
még adatokat tartózkodási helyre vonatkozóan másoktól származó magánlevelek,35
Uo. 323–324.
DL 32054. Levél György pécsi püspöknek (1504. dec. 6.), DF 227885. Levél ismeretlen címze nek
(1518. júl. 24.), DL 26295. Levél Thurzó Elek királyi kincstárnokmesternek (1523. aug. 29.), DF 218242.
Levél Bártfa város tanácsának (1524. jan. 20.), DF 241269. Levél Pozsony város tanácsának (1524. nov.
11.), DF 271147. Levél ismeretlen címze nek (1525. júl. 26.), DL 47676. Levél Derencsényi Miklósnak
(1525. jún. 22.), DF 235266. Levél Szeben város tanácsának (1526. ápr. 18.), DF 232738. Levél ismeretlen
címze nek (1526. jún. 6.).
A ún. LEO-ban található Verbőcihez köthető kéziratokról Hermann Zsuzsanna írt: H
1983. Ebben ismerteti a kéziratok fennmaradásának történetét és az iratok jellegét.
Néhány példa: DL 72099., DL 72095., DL 72160., DL 72091., DL 72076., DL 72109.
Például Verbőci 1519-es itáliai követjárása kapcsán Aluise Bon velencei követ március 21–26 közö i
jelentéseiből Marino Sanudo készíte kivonatot ‒ W
1852. Antonio Giovanni Burgio pápai
legátus jelentései ‒ B
1926.
Például: K

2012, 123., 159., 223., 254.
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illetve az elbeszélő források is, i elsősorban Istvánﬀy Miklós és Szerémi György történeti munkáját kell megemlíteni.36 Az adatok nagy száma mia az utóbbiak á ekintésére még nem volt lehetőségem.
Az itineráriumok készítésére vonatkozóan az említe módszertani útmutatókon
kívül kiemelendő még Bónis György a kúriai irodák és a bírák joggyakorlatára,
oklevélkibocsátó tevékenységére fényt derítő munkássága, amelyben külön részletezte
a nótáriusok, ítélőmesterek és személynökök szerepét, részletesen elemezve az egyes
kancelláriai jeleket és feljegyzéseket (például: commissio propria domini regis, lecta, relacio).37
Alapvetően kétféle itineráriumról szoktunk beszélni: a királyéról és a méltóságviselőkéről. A ke ő közö lényegi különbség nincsen, ugyanazon forrástípusokból kell
dolgozni mindke ő elkészítésekor, és módszertanilag is hasonló megfontolásokat kell
figyelembe vennünk. Mindkét esetben ugyanúgy csak kevés manu propria adat áll általában a rendelkezésünkre, és alapvetően az okleveleken található pecsétek az egyik
legmegbízhatóbb forrásaink.
Eltérő problémákkal is meg kell küzdeni azonban az elkészítésük során. A világi
nagybírák például igen ritkán ve ek részt az általuk vezete bíróság munkájában,
hiszen kinevezésüknél elsősorban politikai okok, és nem a jogban való jártasságuk
játszo szerepet − Verbőci e tekintetben kivételt képez. Helye ük gyakran ítélőmestereik ítélkeztek a peres ügyekben, akik viszont a nádor vagy az országbíró, személynök
esetében pedig a király nevében állíto ák ki az okleveleket. Tehát ezekben az esetekben
mindig alaposan meg kell vizsgálni, hogy vajon a kibocsátó személy nem az ítélőmester-e. Ebben a kancelláriai jegyzetek melle főként az általuk használt pecsétek segíthetnének dönteni, ezek azonban vagy nem maradtak fenn, vagy rossz állapotúak.
A királyi oklevelek esetében is nagyon fontos a tartózkodási hely megállapítása szempontjából a pecsét. Ez azonban sok nehézséget okoz, hiszen az uralkodók több pecsétet,
titkosat, gyűrűset stb. használtak. Alapvetően csak a kegynyilvánító és a diplomáciai
oklevelek esetében lehetünk biztosabbak abban, hogy annak kiállításakor a király is
a helyszínen tartózkodo , míg az igazságszolgáltató oklevelek inkább valamely nagybíróhoz tartoznak. Uralkodóink ugyanis az Anjou-kortól kezdve egyre kevésbé ve ek
részt személyesen az ítélkezésekben, e feladatot fokozatosan átadták az országbírónak
(13. század), a kancellárnak (15. század közepe), végül pedig a személynöknek (1467).38
Tehát míg a király esetében azt kell megállapítani, hogy a számos pecsét közül mely
köthető a személyéhez, a méltóságviselőknél azt kell eldönteni, hogy a pecsétet nem
az ítélőmester használta-e.
Mind a király, mind pedig a méltóságviselők esetében érvényes általában az a
szabály, hogy amennyiben egy időpontból két keltezési helyről van adatunk, akkor
azt tekintjük az ado személyek tartózkodási helyének, amely nem a királyi vagy a
Nicolao Isthuanﬃo: Historia Regni Hungarici. Köln, 1724. Georgius Sirmiensis: Epistola de perditione
regni Hungarorum. Kiadva: S
1857.
B

1963, 197–243., B

Erről bővebben: K

1969, 5–27.
1993, 73–85.
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bírói hivatal székhelye. A fent említe helyekről származó okleveleket nagy valószínűséggel valamelyik hivatali tisztviselő, ítélőmester vagy jegyző bocsáto a ki. A Jagelló
királyok tartózkodási helyének meghatározásában nagy segítséget jelentenek a nagyszámú külföldi követjelentések is, különösen a velenceieké. Ezeket az adatokat nagy
biztonsággal tekinthetjük pontosaknak az itinerárium készítésekor. Méltóságviselők
esetében, mint ahogy Verbőcinél is, ezek főként csak az ado személy követjárásakor
hordoznak információkat.
Nagy előnyt jelent, ha lehetőségünk van e kétfajta itineráriumtípust egymás mellé
állítani és összehasonlítani, mert adataik kiegészíthetik egymást, és a politikatörténet
feldolgozásában is segítséget nyújtanak.
A levéltári kutatásaim során azokat az okleveleket kötö em a legbiztosabban
Verbőcihez, amelyek egyrészt magánlevelezését alkotják, másrészt a hivatalviselései
idején, a saját neve ala kiado személynöki, nádori és kancellári okleveleket, amelyek
ala aláírás és a manu propria kifejezés is áll. Nagy bizonyossággal az ő jelenlétéhez
köthetőek a számára történő birtokadományokról, illetve a birtokügyleteiről és pereiről
szóló iratok is.39 Bizonyíto tény ugyanis, hogy Verbőci a legfőbb pártfogójaként ismert
Szobi Mihály periratait is maga fogalmazta: „Ha a kérvény ala (egyedül vagy első helyen)
Szobi neve állt, úgy Werbőczi szövegezte azt meg”.40 Mennyivel inkább járt el így saját maga
érdekében. Döntő fontosságú adatoknak tekintem azon keltezéseket is, amelyek méltóságsorában említve van a neve, illetve ahol az irat bizonyítékot tartalmaz arra nézve,
hogy valamely per elrendezésében személyesen járt el a személynök.41 Az imént felsorolt forrásokból, valamint a követjelentésekből és más személyek magánlevelezéséből
nyerhető adatok hitelességével szemben nem támasztok kétséget.
A 15. századtól köztudo an a királyi személyes jelenlét bírósága és vezetője, a
személynök a király nevében állíto a ki a bírói okleveleket. Verbőci 1516 és 1525 közö
aktívan részt ve mind a személyes jelenlét bíráskodásában, mind az oklevelek kiállításában. Gyakorlatilag az ország nagybírójaként is ítélőmesteri feladatokat láto el, átolvasta és kijavíto a a fogalmazványokat.42 Ezen bírói oklevelek jobb oldali felső részén
általában kancelláriai jegyzetként feltünte ék, hogy a király megbízásából írták őket
(ha a király maga is jelen volt az alkalomkor a commissio propria domini regis,43 ha pedig
a távollétében került kibocsátásra az oklevél, a de commissione domini regis44 formula
szerepelt), és ugyancsak ez az eljárás figyelhető meg a kancellár esetében is.
Az itinerárium egyik gyenge pontja a commissiós jegyzeteken alapuló adatok, amikor
az oklevél tartalmából egyértelműen kiderül, hogy a tárgyát képező ügyet a személyes
jelenlét elő tárgyalták, de az már nem egyértelmű, hogy maga a személynök is jelen
DL 36404., DL 72181., DL 72181., DL 72197.
H

1992, 65.

DL 23444., DL 23479., DL 30080., DL 30079., DL 37582., DL 61108., DL 105988.
B

1969, 12.

DL 33911., DL 34403., DL 34466., DF 22977.
DF 35136., DL 47303., DL 90729., DF 251366.
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volt-e a helyszínen. Az is igaz, hogy a több mint 5000, a király neve ala kiado oklevél
átnézése alapján bennem az a benyomás alakult ki, hogy amennyiben a személynök
nem tartózkodo o , azt az oklevélben feltünte ék oly módon, hogy feljegyezték a
coram X. Y. formulával, ki elő is adták elő az ügyet a felek, és ez a személy leggyakrabban Verbőci protonotariusa, Miletinci Miklós volt.45
Egyértelműen a személynök jelenlétére utalhat a királyi oklevelekben a bírói fórumot
megnevező coram personali presencia nostra formula46 szereplése is. A személynök tarto a
magánál a bírói pecsétet is (sigillum iudicale),47 amellyel a király nevében kiado bírói
okleveleket pecsételték meg, így ennek a pecsétnek a feltűnése az okleveleken a
személynök tartózkodási helyét adja meg. Verbőci esetében, aki személyesen is kive e a
részét hivatala működésében, remélhetjük − amennyiben a már fentebb említe kancelláriai jegyzet nem szerepel a pecsét melle −, hogy magánál tarto a a pecsétet. Sajnos
használatára az oklevél szövegében csak ritkán történik utalás,48 maga a pecsét képe
pedig rendszerint nem jól kivehető vagy teljesen megsemmisült.
Olykor előfordul − főként Verbőci személynöki hivatalviselése ala , de a többi méltósága során is −, hogy maga olvasta át és javíto a ki a megírt oklevelet. Gyakori formula
erre a Lecta et correcta per me magistrum Werbewczy locumtenentem feljegyzés,49 de több
olyan, a személyes jelenléti bírósághoz köthető oklevél is van, amelyeken csupán jellegzetes lecta50 kézjegye található, de nincs kiírva az előbb említe teljes formula. Az a
kancelláriai jegyzet általában a szöveg ala jobbra vagy az oklevél hátlapján található
meg.
A csak lecta kézjegyet tartalmazó oklevelek esetében valószínűsíthető, hogy a
keltezés helyszínén tartózkodo az ado időpontban, de minthogy előfordulhato ,
hogy az oklevelet csak később olvasta át, ezért ezek használata a tartózkodási helyek
megállapításakor nagyobb óvatosságot kíván.
Nem ve em fel az itineráriumomba azon oklevelek adatait, amelyek tartalmuk
szerint ugyan a személyes jelenléti bíróság hatáskörébe tartoznak, ám sem Verbőcit
nem említik, sem a coram personali presencia nostra formulát vagy a Verbőcihez köthető
kancelláriai jegyzeteket nem tartalmazzák. Kimaradtak azok az oklevelek is, amelyeken
egyértelműen fel volt tüntetve, hogy az ado ügyet a személynök ítélőmestere, Bellyéni
Albert, illetve jegyzője és 1521-től ítélőmestere, Miletinci Miklós elő tárgyalták, esetleg
ők olvasták át az oklevelet.51

DL 68000., DL 107265., DL 107266.
DL 23236., DL 36364., DF 259031.
DL 30079., DL 47303., DL 62081.
DF 236732. A király megbízza Verbőcit, hogy bírói pecsétjével pecsételje meg a Naghuchei Ferenc
számára kiállíto oklevelet.
B

1969, 13. Például: DL 3758., DL 71827., DF 225185.

DL 23211., DL 23217., DL 30079.
DL 23185., DL 62422., DL 82513., DL 84113.
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Érdemes szemléltetni, hogy az itinerárium közel 260 tételében milyen arányban
oszlanak meg az egyes kancelláriai jegyzetek. Mint már említe em, összesen 29 darab a
manu propria adat. Ez önmagában elenyésző számnak tűnik, ám ha összevetjük Horváth
Richárd Mátyás-itineráriumának adataival, ahol közel 1000 tételből kevesebb mint 100
darab található,52 akkor az arány máris nem tűnik annyira elbizonytalanítónak. 53
darab lecta, 96 darab commissio propria domini regis, 44 darab de commissione domini regis
jegyze el elláto oklevelet ve em fel a segédletembe.
Végezetül érdemes kitérni néhány problémás tartózkodási hely esetére. Gondot
okozhat ugyanis, ha két egymásnak ellentmondó adat tűnik fel az itinerárium készítésekor. Ilyenkor szükségszerűen mérlegelni kell, hogy melyiket fogadhatjuk el hitelesebbnek az itineráriumunk szempontjából, az alaposság kedvéért a konklúziónk
melle pedig az indoklásunkat is mindenféleképpen célszerű feltüntetni valamilyen
formában. Erre következzen most néhány szemléletes példa.
Fontos szerepet játszanak számunkra azok a király nevében kiado oklevelek,
amelyek keltezési helye olyan település, amely az oklevélkiállítás időpontjában már
biztosan Verbőci birtokában volt. Elég nagy a valószínűsége ugyanis, hogy egy méltóságviselő saját birtokán valóban maga is jelen volt az ügy írásba foglalásakor. Ezekben
az esetekben Verbőcinél vagy lecta vagy a király távollétében is használt de commissione
domini regis jegyzet van feltüntetve az okleveleken.
Ugyanakkor i is megvan a tévedés lehetősége. Jó példát jelentenek erre azon oklevelek, amelyeket 1522. december 18. és 1523. január 6. közö Petényben kelteztek,
jóllehet biztosan tudjuk, hogy ekkor Verbőci követségben járt a nürnbergi birodalmi
gyűlésen. Erre azt az egyetlen magyarázatot tudom adni, hogy Verbőci az utazása elő
egy rövid időt alsópetényi birtokán töltö el, majd innen indult el Nürnbergbe. Birtokán
hagyha a azonban ítélőmesterét, Miletinci Miklóst, aki távollétében az ő pecsétjével
állíto ki okleveleket a személyes jelenléti bíróság hatáskörében.
1522. 09. 28.
Petény (Nógrád m.)53
1522. 10. 26.
Petény (Nógrád m.)54
1522. 10. 30.
Petény (Nógrád m.)55
1522. 11. 16.
Petény (Nógrád m.)56
1522. 12. 18.
Petény (Nógrád m.) 57
1522. 12. 19.
Nürnberg (Bajor Hercegség)58
1522. 12. 20.
Petény (Nógrád m.) 59

H

2010, 425.

DL 66044.
DL 32597.
DF 208892., de commissione domini regis.
DL 64001., de commissione domini regis.
DF 225155., DF 225157., DF 225173., DF 225176., de commissione domini regis.
F

1899, 178. A magyar követek fogadása a birodalmi gyűlésen.

DF 225177., de commissione domini regis.
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1522. 12. 21.
Nürnberg (Bajor Hercegség)60
1523. 01. 06.
Petény (Nógrád m.) 61
1523. 01. 30.
Pozsony (Pozsony m.)62
Az előbb bemutato eset nem tekinthető egyedinek, bizonyítja ezt az 1521. február
27-én Petényben kelteze , bírói pecsé el elláto oklevél is a rajta megtalálható coram
magistro Nicolao Miletinczy feljegyzéssel, amelyet akkor szoktak használni, ha a
személynök nem volt jelen az oklevél kiállításánál, hanem az egyik beoszto ja elő
történt az ügy bevallása vagy elbírálása. Ez idő ala Verbőci ugyanis már úton volt a
wormsi birodalmi gyűlésre. Miletinci csak 1521. március 7-étől tartózkodo ismételten
bizonyíthatóan Budán. Ez azt jelenti, hogy Verbőci személynöksége idején ítélőmestere
is állíthato ki a bírói pecsétjével elláto okleveleket akár a saját birtokán is, és nem
kizárt, hogy ehhez hasonló eset máskor is előfordult.
1520. 04. 14.
Szente (Nógrád m.)63
1520. 05. 03.
Buda (Pilis m.)64
1520. 09. 12.
Pozsony (Pozsony m.)65
1521. 02. 24.
Esztergom (Esztergom m.)66
1521. 02. 27.
Petény (Nógrád m.) 67
1521. 03. 07.
Buda (Pilis m.) 68
1521. 03. 12.
Bécs (Alsó-Ausztria)69
1521. 03. 24.
Worms (Rajna-Pfalz Grófság)70
1521. 04. 02.
Worms (Rajna-Pfalz Grófság)71
1521. 04. 03.
Worms (Rajna-Pfalz Grófság)72
DF 258283. Idem Werbewcz, qui supra manu propria.
DF 269750., DF 269752., de commissione domini regis.
DL 67887., lecta.
DL 47349., de commissione domini regis.
DL 23479. II. Lajos király felszólítja személynökét, hogy helyezze vissza jogaikba a vázsonyi
szerzeteseket.
DL 107946. [42.], commissio propria domini regis.
DF 208681. Stephanus, qui supra manu propria. Verbőci 4 ezüst tálat, egy ezüst kardkötőt és lószerszámot kér kölcsön 24 ezüstmárka értékben a követjárásához a birodalmi gyűlésre.
DL 68000., coram magistro Nicolao Miletinczy.
DL 47408., coram magistro Nicolao Miletinczy.
Verbőci ajánlólevele II. Lajos királyhoz Catharinus teológiai művéhez, amelyben a katolikus hit
védelmében Luthert és tanait támadja. Kiadva: Ambrosius Catharinus: Apologia pro veritate catholicae
et apostolicae fidei. (Firenze, 1520) Viennae, 1521.
F
1899, 166. Velence németországi követének jelentése arról, hogy a magyar küldö ség
megérkeze a városba. A követ jelentését Fraknói Mario Sanudo velencei tanácsos kivonatolásából
ismerte (Diarii XXX. 134.).
Uo. Wormsból a velencei követ április 5-én a mantuai őrgrófnak küldö tudósítása alapján arról,
hogy Ferdinánd főherceg ünnepélyesen bevonult a városba, kíséretében pedig jelen voltak Verbőci
és Balbi Jeromos magyar követek is. Fraknói a jelentést átve e a birodalmi gyűlések archívumából:
DRTA II. 838.
Uo. 167. Fraknói az információit Balbi Jeromos nyomtatásban megjelent beszédéből veszi, amelyben
a magyar követek a birodalmi rendek segítségét kérik a török ellen.
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1521. 04. 20.
Worms (Rajna-Pfalz Grófság)73
1521. 06. 06.
Buda (Pilis m.)74
Két érdekes eset is akad az 1525-ös év végéről, amikor is Verbőci szeptember 30-án
Budáról ír személyesen levelet VII. Kelemen pápának, másnap viszont már a Nyitra
megyei Pereszlényben adnak ki a nevében oklevelet, amelyen megtalálható az ő lecta
kézjegye. Kétségesnek tartom, hogy a légvonalban több mint 100 kilométerre fekvő
Pereszlénybe ilyen gyorsan eljuthato , amikor aznap még egy igen fontos levelet is meg
kelle írnia. Ebben az esetben az történhete , hogy ítélőmestere járt Pereszlényben és
állíthato ki oklevelet, amelyet ő később átolvaso .
Hasonló a Tiszavarsányból kelteze két oklevél esete is, november 11-i és december
elsejei keltezéssel, amelyek azt bizonyítják, hogy az akkor nádori tisztet betöltő Verbőci
a két időpont közö nagy valószínűséggel o tartózkodo , másnap azonban már saját
neve ala Budán ad ki oklevelet. A két város egymástól légvonalban is nagyjából 100
kilométer távolságra fekszik, és az úton először a Tiszán, majd a Dunán is át kell kelni.
Mivel az első tiszavarsányi oklevél saját nevében kiado és pecsétjével elláto , a
második azonban csak a lecta kézjegye alapján volt valószínűsíthető, hogy keletkezése kapcsolatban volt a nádorral, így véleményem szerint Verbőci december 1-jén már
nem tartózkodhato Varsányban, hiszen akkor nem érhete volna fel másnap Budára,
ahol szintén saját nevében és pecsétjével ado ki oklevelet. A problémával szorosan
összefügg a kérdés, hogy vajon egy lovas mekkora távot tud megtenni egyetlen nap
ala . Erre eltérő vélemények vannak, magam elfogadom C. Tóth Norbertnek Jankovich
Miklós Pferd, Reiter, Völkerstürme című könyvére alapozo álláspontját, miszerint egy
nap ala legalább 60 kilométert gond nélkül megtehe ek lóháton.75 Azonban nem
tartom valószínűnek, hogy a tél elején, amikor korán sötétedik és Verbőci reggel még
hivatali ügyekkel foglalatoskodik, elég lenne egyetlen nap ennek az útnak a megtételére.
1525. 09. 12.
Buda (Pilis m.)76
1525. 09. 30.
Buda (Pilis m.)77
1525. 09. 31.
Pereszlény (Nyitra m.) 78
1525. 10. 10.
Üllő (Pest m.)79
1525. 10. 20.
Nagykőrös (Pest m.)80

Uo. 171. A velencei követ 1521. ápr. 28-i jelentése alapján, amelyből kiderül, hogy a követek eredménytelen követeléseik mia csalódva haza indultak Wormsból.
DL 107946. [43.], commissio propria domini regis.
C. T
2006, 75. 1. jegyzet. Ezt támasztja alá E. Kovács Péter eredménye is, miszerint 1414-ben
Luxemburgi Zsigmond egyetlen nap ala te e meg az egymástól 60–70 km távolságra lévő
Pontestura−Torinó távolságot. E. K
2011b, 111.
DF 254150. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus.
Kiadva: F

1877, 133–134., humillimus servitor Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus.

DF 205289. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus; lecta.
DL 105723. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus; lecta.
DL 24210. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus.
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1525. 11. 11.
Tiszavarsány (Külső-Szolnok m.)81
1525. 12. 01.
Tiszavarsány (Külső-Szolnok m.) 82
1525. 12. 02.
Buda (Pilis m.)83
1525. 12. 08.
Buda (Pilis m.)84
Ennek fényében viszont egyértelműen óvatosan és gyanakodva kell kezelni minden
lectás oklevelet az itinerárium készítésekor.
Az 1526 utáni, Verbőci kancellársága ala kiado oklevelek adatainak összegyűjtése értelemszerűen problémásabb, hiszen nem áll rendelkezésünkre olyan jól használható levéltári adatbázis, mint a középkori anyag esetében. A személyes jelenléti
bíróság munkájában folytato aktív részvételét látva nem kétséges, hogy kancellárként
is kive e a részét a bírói ügyek intézéséből és a diplomáciai levelek megfogalmazásából.85 Az eddig feldolgozo iratok esetében még nem merült fel a fentebb említe ekhez
hasonló adatütközés. Az eddigi eredmények fényében úgy tűnik, Verbőci − követségeitől eltekintve − gyakorlatilag folyamatosan Szapolyai János melle tartózkodo . A
budai káptalan 1539-ben kelt oklevélből pedig még azt is megtudhatjuk, hogy Budán
Szapolyai egykori, a Szent János-templommal szembeni házában lako .86
A fentebb említe esetek, valamint a módszertani fejtegetésemben vázolt bizonytalanságok tudatában joggal tehető fel a kérdés, hogy a méltóságviselők esetében készíthető-e a történeti kutatás számára használható itinerárium. Erre a kérdésre az egyes
személyek esetében más és más választ lehet adni. Verbőci itineráriumának készítésekor szerze tapasztalataim alapján azonban úgy vélem, hogy kijelenthető: teljességgel megbízható itineráriumot nem lehet készíteni, csak akkor, ha kizárólag olyan
adatokat teszünk kutatásunk tárgyává, amelyekkel szemben a későbbiekben sem
merülhet fel semmilyen kétség. Ebben az esetben viszont az itineráriumunk nagyon
kevés információt tartalmazna. Célszerű ezért minden olyan adatot felvenni, amelyet
többé-kevésbé hitelesnek fogadhatunk el. Tekintve azonban, hogy a saját magunk által
felállíto kritériumok nem feltétlenül helyesek minden esetben, és téves adatok is kerülhetnek a tartózkodási helyszínek közé, mindig pontosan fel kell tüntetnünk a lábjegyzetben, hogy milyen információk alapján döntö ünk így.
Verbőci esetében úgy tűnik, az itinerárium − legalábbis jelenlegi csonka formájában − kevéssé használható a korszak politikatörténetének kiegészítéséhez, sokkal
inkább lehet hasznos a személyes jelenléti bíróság működésének nyomon követéséhez.
Leginkább azonban a rezidenciatörténeti kutatásokhoz nyújthat segítséget, és lehetőséget ad magalapozo következtetések levonásához, mert az adatok közül a legbiztosabbaknak azokat tartom, amelyek a saját birtokokkal vannak kapcsolatban, még
DL 105330. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus.
DF 225348., lecta.
DF 236471. Stephanus de Werbewcz.
DL 24230. Stephanus de Werbewcz Regni Hungarie palatinus.
B

1986, 287., 295.

„... in platea Sancti Johannis ante clastrum fratrum minorum de observancia Beati Francisci confessoris
constructa...” Károlyi III., 215. A Szent János-templom helyén ma a Várszínház áll.

K

N

akkor is, ha a már említe 1521-es Worms−Petény és az 1522-es Nürnberg−Petény eset
óvatosságra int. Ez pedig nem csak Verbőci esetében igaz, hanem a többi méltóságviselő személynél is.
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Bemerkungen zur Problematik der Zusammenstellung von Itinerarien
in der frühen Neuzeit anhand des Beispiels von István Verbőci
Ziel der Studie ist, die Probleme der Zusammenstellung von Itinerarien des Hochadels
anhand des Beispiels von István Verbőci (1458–1541), einem einflussreichen Würdenträger
des 16. Jahrhunderts, zu schildern. Bei der Bestimmung der Aufenthaltsorte von Verbőci
wurden in erster Line die Jahre zwischen 1516 und 1526 in den Mi elpunkt gestellt, als er das
Amt des personalis praesentiae regiae (1516–1525) und später das des Palatins bekleidete. Bei der
Zusammenstellung des Intinerars musste eine hierarchische Reihenfolge festgelegt werden,
die bei der Entscheidung hilft, welche Daten ohne Zweifel und welche nur mit Bedenken als
Aufenthaltsorte in das Itinerar aufgenommen werden können. Mit deren Hilfe kann man auch
Daten ermi eln, die mit aller Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können, weil diese
nicht die tatsächlichen Aufenthalte von Verbőci angeben. Zu den vertrauenswürdigsten Daten
gehören die 26 veröﬀentlichten und die 9 bis je t nicht erschienenen Privatbriefe von Verbőci,
sowie seine 16 manu propria Amtsbriefe. Danach folgen die unter seinem eigenen Namen als
personalis praesentiae regiae, Palatin oder Kanzler geschriebenen Urkunden, die ausländischen
Gesandtenberichte, Privatbriefe der Zeitgenossen, und sogar die Erzählquellen, die auch als
Quellen des Datensammelns dienen können. Es ist allgemein bekannt, dass die personalis
presentia regia ab dem 15. Jahrhundert die Gerichtsurkunden im Namen des Königs ausstellte.
Verbőci war aktiv beteiligt sowohl in der Tätigkeit der personalis presentia regia, als auch in der
Ausstellung der Urkunden. Die in den Urkunden für das Gerichtsforum verwendete Formel
coram personali presencia nostra einerseits und die Benu ung des Richtersiegels (sigillum iudicale)
andererseits weisen eindeutig auf seine Anwesenheit hin. Oft las Verbőci selber die entworfenen Urkunden durch und korrigierte sie, was die oft benu te Lecta et correcta per me magistrum Werbewczy locumtenentem Formel belegt, oder eben sein charakteristisches Lecta Zeichen.
Allerdings dürfen nicht ohne Vorbehalt als Beweis für seine unmi elbare Beteiligung anerkannt werden, da es durchaus möglich war, dass er die Urkunde erst später durchlas und mit
dem Lecta Zeichen versah. Auch die im Namen des Königs ausgestellten Urkunden spielen
eine wichtige Rolle, indem sie als Ausstellungsort eines von Verbőcis Gütern angeben. Es ist
nämlich sehr wahrscheinlich, dass er bei der Ausstellung der Urkunde auf seinem eigenen
Gut selber anwesend war. Bei der Zusammenstellung des Itinerars mahnen jene Daten zur
Vorsicht, die einander widersprechen (z.B. die zwischen Oktober 1522 und Januar 1523 gleichzeitig in Nürnberg und in Petény datierten Schriftstücke). Diese verlangen eine umsichtige
Erklärung von Seiten des Zusammenstellers. Das Itinerar von Verbőci scheint zur Ergänzung
der politischen Geschichte der Zeit in seiner je igen Form wenig beitragen zu können. Es
ist aber ein durchaus hilfsreiches Instrument zur Erschließung der Tätigkeit der personalis
presentia regia und zur Residenzforschung.
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BETHLEN GÁBOR DIPLOMÁCIAI HÁLÓZATA,
ÜGYNÖKÖK,* KERESKEDŐK, BANKÁROK ÉS DIÁKOK A
FEJEDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Hálózatok és ágensek
Az információtörténet, az ügynökök és ügynökhálózatok kutatása viszonylag új
irányzat a történe udományban. Bár természetesen korábban is foglalkoztak követekkel, külpolitikai szerepükkel, kiadtak diplomáciai levelezéseket, de az ügynökök
által működtete hálózatok vizsgálata még viszonylag szűz terület. Ezt látszanak
igazolni azok a friss nyugat-európai projektek, amelyek ezek tanulmányozását tűzték
ki célul.1 Noha ezek a kutatások főleg az ügynökök kulturális közvetítő szerepére – és
ezen belül is jórészt a műkincs-kereskedelemben játszo szerepükre – koncentrálnak,
mégsem elhanyagolható információközvetítő funkciójuk az egyes európai udvarok
közö .
A diplomáciai hálózatok Európa-szerte a 16–17. században alakultak ki. Korábban a
nemzetközi érintkezéseket alkalmi követségek útján bonyolíto ák le. Először Velence
küldö állandó megbízo akat a fontosabb országokba a 16. század elején, és alig száz
év ala kialakult az a rendszer, amelyben az európai államok állandó követségeket
tarto ak fenn egymás országaiban. Ezzel párhuzamosan létrejö a diplomáciai etike ,
amely meghatározta a követségek fogadásának és az uralkodóval való érintkezésnek
a külsőségeit. Aki e ől kis mértékben is eltért, az a diplomácia nyelvén a két állam
viszonyában beállt változást ju a a kifejezésre. Tehát kezdtek létrejönni a mai értelemben ve diplomáciai képviseletek, amelyek feladata az államuk külpolitikai érdekeinek közvetítése volt. Ehhez csupán a fő irányelvek voltak megadva, a többit a diplo*

Az ügynök kifejezést az angolszász terminológiában használt agent szó fordításaként használom.
Tisztában vagyok az idők során rárakódo pejoratív jelentésrétegekkel. Esetleg az ágens szó
használata lehetne még indokolt, ennek jelentésköre azonban szűkebb, mint ahogy én a fogalmat
használom. Ágens megnevezéssel főként az alacsonyabb rangú diplomatákat ille ék. A terminus
használatának indoklását és definiálását a későbbiekben részletesen kifejtem.

1

L. a Double Agents: Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe 2002–2007-ig tartó kutatási
projekt, amely az ügynök definíciójának meghatározásán túl az ügynökök hálózatban való
tevékenységét, illetve kulturális és politikai szerepük összefonódására koncentrált; vagy a 2006–
2007-es „Cultural Exchange in Early Modern Europe” címet viselő négy kötetben kiado sorozat, amely
szintén a kulturális cserét veszi górcső alá.

Bethlen Gábor diplomáciai hálózata
maták helyzetfelismerő képességére és kreativitására bízták.2 Benda Kálmán szerint ez
lehete az ok, amiért Bethlen Gábor nem alakíto ki – a fentiekben részleteze módon
érte – diplomáciai hálózatot. Noha Bethlennek nagyravágyó külpolitikai ambíciói
voltak, de nem rendelkeze magasan képze , minden tekintetben alkalmas „követanyaggal”, ezért volt kénytelen maga – saját kezűleg írt levelezés útján – illetve alkalmi
követekkel intéztetni diplomáciai akciói nagy részét.

Az „ügynök” fogalmának meghatározása
Benda Kálmánnak igaza van abban, hogy Bethlen valóban nem rendelkeze klasszikus
értelemben ve diplomatahálóza al, amennyiben a szó mai értelemében a diplomaták
– és a belőlük kialakíto hálózatok – fentiekben taglalt leírását vesszük alapul. Ebben
az értelemben valóban nem beszélhetünk hálózatról. A fejedelem talán csak a Portán, a
konstantinápolyi „Erdélyi Házban” tarto fenn állandó külképviseletet, de az oda kihelyeze ügynökei sem töltö ék be százszázalékosan rendeltetésüket. Ez kitűnő alkalom
volt a többi nyugat-európai állammal való érintkezésre, szándékaik kipuhatolására is,
hiszen minden jelentős ország tarto fenn Konstantinápolyban állandó követséget.
Bethlen diplomáciai hálózatának ez a fajta definiálása azonban nem fedi le teljes
mértékben az ügynökök és az információs hálózatok fogalmát. Figyelmen kívül hagyja
azt, hogy a kora újkori diplomáciának, információáramlásnak csak egy kis részét
képezte ez a formális diplomáciai hálózat, nagyobb része más, informális csatornákon
keresztül bonyolódo . A „diplomata” terminus helye is célszerűbbnek tartom a valamivel tágabb „ügynök” (ágens) fogalmának használatát. A kora újkori ügynök fogalma
ugyanis nem egészen azonos a diplomatával, noha annak voltak fontos diplomáciai
funkciói is. Az ügynök terminust sokkal inkább funkcióként, mint hivatásként kellene
interpretálni.3 Még akkor is, ha a kortársak közül is volt, aki egy személy főfoglalkozására használta ezt. Ügynök az, aki mások helye cselekszik, más néven képviselő
vagy követ.4 A társadalmi kapcsolatok hálózatában stratégiailag kulcsszerepet töltenek
be: áthidalják a társadalmi hézagot patrónus és kliens közö .5
Az ügynök sikerének kulcsa, hogy létre tud-e hozni és fenn tud-e tartani egy személyes hálózatot. Egy ilyen hálózatban a kulcsfogalmak a kölcsönösség és a hála. Ilyen
hálózat volt például a respublica li eraria is, egy olyan láthatatlan közösség, amelyben az
egyes tudósok közö i személyes közösségi kötelékeket is ilyen „ügynökökön” (könyvkereskedőkön, szerkesztőkön, kiadókon, diákokon) keresztül tarto ák fenn. Ezek a kulturális-tudományos hálózatok gyakran összekapcsolódtak politikai hálózatokkal. Az
ügynökösködésnek voltak kereskedelmi aspektusai is, nemcsak műkincsekkel, hanem
hírekkel is éppúgy kereskedtek. Az ügynökök magukat közvetítőként határozták meg,
B
K

1981, 725. A Velencéből kiinduló külképviseletek kiépítéséről l. még:

Az Oxford English Dictionary [OED] definíciójának kivonatolása. (Idézi: K
K
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2007, 70.

2006, 3.
2006, 10.

2006, 9.)
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akik tevékenységét sokszor nem is pénzzel, hanem inkább személyes előnyökkel és
kölcsönös szolgála al honorálták.6 Ezek a különböző szakmai és társadalmi há érrel
rendelkező ügynökök (diplomaták, tudósok, művészek, papok, kereskedők, könyvkereskedők) kulturális és politikai szolgálatának összefonódását eddig kevesen tanulmányozták.7 Holo a kora újkori ügynök fő jellemzője felxibilitásában, szerepének váltogatásában, sokféle funkciójának összekapcsolódásában rejlik. Patrónusaik elvárták
tőlük, hogy az információszerzésen kívül sokféle kulturális szolgálatot töltsenek be:
könyveket, ritkaságokat vásároljanak, folytassanak „fejvadászatot” zenészekre, művészekre, de elsősorban politikai ügynökökként – sőt, néha kémekként – tarto ák számon
őket, akik közvetítő szerepet játszo ak információszerzésben és egyezségek megkötésében egyaránt. Egy ilyen ügynök fő kvalitásai közé tartozo a mobilitás, szervezési
tapasztalat, nyelvtudás, flexibilitás, hálózatszervezési képesség és végül, de nem utolsó
sorban szakértelem a művészetekben és a politikában.8
Ahogy azt már említe em, az ilyen ügynökök által működtete hálózatokban
nagyobb szerepe volt az informális információátadásnak, mint a hivatalos csatornákon zajló diplomáciai érintkezésnek. Számos példát láthatunk arra, hogy hivatalosan jelenlévő diplomaták kíséretébe tartozó több kisebb megbízo működö nem
hivatalos ügynökként.9

Az 1626-os peregrináció mint kiindulási alap
Bethlen nyugat-európai diplomáciai-információs hálózatát Bethlen Péter és társai
peregrinációjából kiindulva vizsgálom, amelynek követése révén bukkantam rá a
A pénzért dolgozó ügynököket angolszász terminológia alapján inkább „brókerként” határozhatjuk
meg, kiemelve a fogalom kereskedelmi aspektusát. Vagyis aki jutalékért cserébe vesz és ad el
termékeket, és ezzel valaki másnak pénzt termel. Ha valakit hivatalosan is „brókernek” tituláltak,
az majdnem sértésnek vehe e, mivel sokan nem akartak együ működni olyan közvetítőkkel,
akik pénzért dolgoztak. (John Thorpe jezsuita pap is, akit ezzel vádolnak, kikéri magának ezeket
a rágalmakat patrónusához, Aroundell bárójához intéze levelében.) Ezért sokan el sem fogadtak
honoráriumot a közvetítő tevékenységért. K
2011, 4–5.
Jó példa erre Maksai Őse Péter, aki peregrinusként valószínűleg Bethlen Péterékkel együ kelt át
Angliába, hogy teológiai tanulmányait folytassa, melle e Bethlen belső híveként politikai propagandát is folytato annak érdekében, hogy Erdélyt felvegyék az 1627-es westminsteri szövetségbe.
Illetve i megbízzák, hogy írjon egy szócikket Bethlenről és Erdély gazdasági-földrajzi-művelődésihadi viszonyairól a Botero-féle Világenciklopédia új, 1630-as kiadásába. S
1994, 204.
K

2011, 6–7.

Ezért például Velence mindenáron arra törekede , hogy elzárja ezeket a nem hivatalos csatornákat.
Megtilto a például a város politikai életében részt vevő patríciusok érintkezését bármilyen külföldi
köve el vagy azok kíséretével. Ha találkoztak is, pusztán magánjellegű témákról lehete szó. A
tiltás ellenére azonban számos bizonyíték tanúskodik arról, hogy az ilyen találkozások rendszeresek voltak, és magánházakban, templomokban, tereken és utcasarkokon került sor rájuk. V
2007, 70–71. Valószínűleg hasonló módon történhete Konstantinápolyban a külföldi követekkel
való információcsere is. A kapithia (az állandó erdélyi portai követ) például rendszeresen érintkeze az angol és francia követekkel, és tőlük – akiknek volt elég pénze, hogy a Portán lefizessenek
embereket – szereztek értékes híreket. B
1981, 729.
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nyomukban járó ügynökökre. Bethlen Péter a fejedelem unokaöccse volt, aki apja, id.
Bethlen István és nagybátyja támogatásával ment nyugat-európai tanulmányútra. Az
út fő állomásai Odera-Frankfurt és Leiden egyetemei voltak, ahol egy-egy évet töltö .
A peregrinációs delegáció Gyulafehérvárról nagy pompával és népes kísére el indult
útnak. Két nevelő (praeceptor) tótváradjai Kornis Mihály, Tornai Gáspár és még egy felnő
kísérő, Töltséki István; illetve számos nemesi származású diák: Vargyasi Dániel János,
Abaﬀy László vagy Bethlen János kíséretében. 1625. március elején indulha ak útnak
Kassán és Lőcsén át a sziléziai Boroszlóba.10 Innen Berlinbe, György Vilmos brandenburgi választófejedelem székhelyére érkeztek, aki szívélyesen fogadta őket. Idáig egy
Liszti Ferenc által vezete követséggel együ jö ek, amelynek feladata Brandenburgi
Katalin kezének megkérése volt a fejedelem számára. A következő állomáson az Odera
folyó melle i Frankfurt egyetemén találjuk őket.11 Az i töltö év után Hollandiába
mentek, a leideni egyetemet látoga ák meg.12 1627 augusztusában Bethlen István és
a fejedelem úgy döntö ek, nem tartják tovább Leidenben Bethlen Pétert, leváltják
megbízhatatlannak ítélt kísérőit. A fejedelem választása ezú al megbízható diplomatákra ese : Cseﬀei Lászlóra, Bornemisza Ferencre és Pálóczi Horvát Jánosra. A hazaútra nagyszabású reprezentációs körutazást terveze unokaöccsének, amelynek állomása volt a korabeli Európa minden fontosabb királyi és fejedelmi udvara. Augusztus
27-én hat levelet írt és küldö szét az összes fontosabb udvarba, hogy fogadják unokaöccsét a neki kijáró tisztele el.13 Ennek érdekében mozgósíto a egész nyugat-európai
diplomáciai apparátusát.
Az újonnan küldö kíséret még a nyár végén elindulhato . Pálóczi Horváth János
Kassán csatlakozo hozzájuk. Útközben megálltak Pozsonyban és Bécsben, hogy
Pázmány és II. Ferdinánd ajánlásait elhozzák. Ezután Prágán, Berlinen, Hamburgon
és Amszterdamon át megérkeztek Leidenbe. Még ez év december 11-én találkoztak
Bethlen Péterrel.14 Az előző kíséret tagjai közül Bethlen János, a nevelőjeként kirendelt Tornai Pap Gáspár, Vargyasi Dániel János és Töltséki István Leidenben maradtak,
hogy befejezzék tanulmányaikat.

Az út ezen állomásairól szintén Kecskeméti K. Gergely tudósít. Az indulás pontos dátumát nem
említi, csak annyit, hogy tavasszal indultak. A kassai tartózkodás idejéből (márc. 26–ápr. 1.) lehet
rá következtetni. Az biztos, hogy február 20-án még Gyulafehérváron voltak. K
1626,
408–413.
Az egyetemi matrikulákban – Tornai Pap Gáspárét kivéve – megtaláljuk az alumnusok és a kísérők
neveit is. MUFrO I., 684. (Idézi: L
1926, 92.)
Az egyetemi anyakönyvben szintén pontosan bejegyezték a peregrinusok neveit. ALB 194. (Idézi:
L
1926, 92.)
Először a lőcsei tanácsnak írt, hogy fogadják Cseﬀeit és Bornemiszát. A megváltozo politikai
helyzet és a Habsburgokkal Pozsonyban megkötö béke (1626. dec. 20.) lehetővé te e, hogy
Pázmány Pétertől, sőt II. Ferdinándtól is kérjen ajánlást unokaöccse számára. Emelle írt XIII.
Lajos francia királynak, Richelieu bíborosnak és a velencei dogénak is.
Az útról részletesen Cseﬀei levelei számolnak be anyjának, Tomori Annának, Hamburg, 1627. nov.
20. In: B
1976, 75–78.

K

K

A

Bethlen Péter és új kíséretének első állomása – Bredán és Antwerpenen keresztül
– Brüsszel volt. I 1628. február elején fogadta őket Izabella spanyol főhercegnő.15
Oostendén át február 12-én értek Dunkerque kikötőjébe, ahonnan hajón keltek át a
csatornán. Angliában az i ú, nemrég trónra került I. Károly fogadta őket.16 Jártak
Oxford és Cambridge egyetemein is.17 1628. március 22-én hajóztak vissza a kontinensre
Calais kikötőjébe. A csatornán tengeri ütközetet lá ak.18 Franciaországban a következő állomás Párizs volt, ahol XIII. Lajos19 és Richelieu bíboros is fogadta őket. Ritka
nevezetességként az uralkodó unszolására megtekinte ék egy hugeno a fellegvár, La
Rochelle ostromát, ami Cseﬀeire és Pálóczira is nagy hatással volt. Két hét franciaországi tartózkodás után Toulouse-on és Marseille-en át keltek át Itáliába.
Az eredeti tervekben Spanyolország meglátogatása is szerepelt, Cseﬀei egy megjegyzéséből kiderül, hogy valószínűleg pénzhiány mia kelle kihagyniuk.20 Viszont
meglátoga ák a firenzei herceget, és Rómában 1628. július 30-án bemutatkozó látogatást te ek VIII. Orbán pápánál. Szokatlan, hogy a pápa egy protestáns fejedelem
rokonát fogadta. Mindezt valószínűleg Pázmány közbenjárásának és a Bethlen Gábor
fejedelem iránti érdeklődésének köszönhe e. Rómából Velencébe mentek. I levált a
kíséretről Pálóczi Horváth János és a padovai egyetemen tanult tovább. Az i ú gróf
ezután Cseﬀeivel együ Veronán, Vincenzán és Mantován át tért haza. Előbb te ek
egy rövid svájci kitérőt, amelynek során a bázeli egyetemen is jártak, de az o tartózkodás rövidségét jelzi, hogy az egyetemi matrikulában már nem szerepel a nevük. 1628
novemberére érkezhe ek haza Gyulafehérvárra, háromévnyi kint tartózkodás után.21

Pálóczi Horváth János 1628. április 13-án írt levelében. B
1976, 88., illetve Izabella infánsnő
1628. február 7-én Bethlenhez írt levelében. G
1890, 482–483.
Az eseményről Pálóczi számol be részletesen 1628. április 13-án kelt levelében: „Amint i kikötöttünk, első utunk az angol királyok székhelyébe, Londonba vezete , ahol magát az uralkodót üdvözölhe ük,
ki is igen nagy tisztele el fogadta a hírneves gróf urat [ti. Bethlen Pétert]. […] A király egy napon díszes
hintót küldö utánunk, melyet hat színpompás ruhába öltözö kengyelfutó kísért, így gondoskodo arról,
hogy az igen kimagasló grófot és mindnyájunkat felvigyenek a várba. O tolmács segítségével beszélgete az
igen híres neves gróf úrral, végül az előbbiekkel hasonló tiszteletadással szállásunkra vitete .” B
1976,
88.
Az i eni egyetemekre beiratkoztak a kíséret tagjai, neveiket o találjuk az egyetemi matrikulákban.
Ezt Cseﬀei említi meg egyik levelében: „Az tengeren, hogy jö ünk is, két nagy hadakozó hollandiai hajó
egy spanyol donkerki hajót sokáig kergete, de amaz elszalada.” (Angliai és franciaországi útjuk leírása:
Cseﬀei 1628. ápr. 8., B
1881, 195–196., és Horváth János 1628. április 18-i levelei, G
1884,
591–592.
Cseﬀei XIII. Lajost a következőképp jellemzi: „az király is i ú, mint az angliai. Ez 27 esztendős, de igen
gyors legény”. (Idézi: B
1976, 80.)
„Olaszország felé és hazafelé indultnak, éspedig ha Isten engedi, igen hamar megleszen, mert Velencére költségért sietniük kell, mivel hogy o vehetünk fel pénzt szükségletünkre.” B
1976, 81. Pedig a fejedelem
erre a célra még külön pénzt is küldö nekik.
L

1926, 96.
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Források
A peregrináció és a nyomába szegődö kíséret tanulmányozásához főleg azokra a
magánlevelezésekre támaszkodtam, amelyeket a peregrinusok patrónusaikkal,
Bethlen Gábor fejedelemmel és öccsével, id. Bethlen Istvánnal válto ak. Leveleikből
értékes részleteket tudhatunk meg a kísérőkről, különösen kiválasztásuk szempontjairól. Értékes forrást adnak emelle Pálóczi Horváth János naplófeljegyzései, levelei,
illetve Cseﬀei László anyjának, Tomori Annának és Monostorszegi Kun Istvánnak írt
magánlevelei, amelyek beszámolnak útjuk minden apró mozzanatáról. Sajnos idáig
nem kerültek elő a fejedelemnek írt levelei, amelyek létére Bethlen válaszleveiből következhetünk, és amelyekben hivatalos tájékoztatást ad az útról és az elért eredményekről.
A peregrináció egyéb elbeszélő forrásai: Kecskeméti K. Gergely Ulysses Pannonicusa,
Vargyasi Dániel vagy Haller Gábor naplóbejegyzései, illetve az az 1646-os, névtelenül
ránk maradt, Bethlen Péter temetésén elhangzo beszéd, amely szintén említi az utat,
különösen annak Római állomását.22
Az említe források melle az egyetemi matrikulákba is feljegyezték az egyetemre
beiratkozók nevét a beiratkozás dátumával együ .23 Bethlen Péter és a kíséret tagjai
több album amicorumba (diákalbumba) is bejegyezték nevüket az út során, így például
Leidenben 1626–1627 közö Ludolﬀ von dem Werder német nemes i ú és Bernhard
Pauludanus enkhuizeni orvos díszes albumába.24

Temetési pompa 1646. Kulcsár Péter szerint a beszéd szerzője Pálóczi Horvát János lehete , aki
elkísérte Bethlen Pétert, így első kézből birtokában lehete ezeknek az információknak. Más
feltételezés szerint Hodászi Mikós, mivel a prédikációkat tartalmazó kötetben rögtön ez után egy
saját tollából származó (Daróci Zsófia fölö mondo ) halo i beszéd van bejegyezve. Ez utóbbi
kevésbé valószínű, mivel a beszéd szerzője feltételezhetően maga is részt ve a peregrinációban.
Az út állomásaival és a felsorolt forrásokkal kapcsolatos részt kivonatolva idézem egy korábban a
témában megjelent előadásomból: K
2011, 75–89.
Werder albuma Angliában (Bodleian Library, Oxford, MS Ashmole 1, fol. 37.), Pauludanusét pedig
a hágai Koninklijke Bibliotheekben, KB 133 M63, fol. 072v, 127v, 249v, 262v, 291v, 351r. Mindke őt
említi G
1991, 21. Ez utóbbit személyesen volt alkalmam megtekinteni, és bár Gömöri szerint
nem szerepel benne Bethlen Péter bejegyzése, mégis megtalálható i : KB 133 M63, fol. 072v. Ezt
alátámasztja, hogy az általa bejegyze francia idézet megegyezik a később Bázelben Hieronimus
Zenoin albumába beír al.
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1. ábra. Bethlen Péter albumbejegyzése Bernard Pauludanus albumában25

Forrásként használtam még a londoni velencei megbízo , Alvese Contarini
titkos jelentéseit, aki lehallga a a tárgyalásokat és minden részletet jelente a Tízek
Tanácsának és a dogénak. Ezek az út angliai részéről számolnak be és adnak némi
eligazítást Bornemisza Ferenc küldetéséről.26 Tanulmányoztam még a Bethlen Gábor
fejedelem kiadásait tartalmazó számadásjegyzéket, amelyben nem egyszer fordulnak
elő olyan ismerős ügynökök nevei, mint Zeller Márton vagy Liszti Ferenc, feljegyezve
pontosan, hogy hol, mikor és milyen tételeket vásároltak külföldi küldetéseik során a
fejedelem szolgálatában.27

A hálózat
A kulisszák mögö : Bethlen Gábor diplomáciája
Bethlen egész uralkodása ala sosem hagyo fel a császári udvar megtámadásának
és a magyar korona megszerzésének tervével. E célból három hadjáratot is indíto és
követei útján számos tárgyalást folytato le több-kevesebb sikerrel. Nyugati külpolitikája és diplomáciája is e célt szolgálta. Melle e ő is dédelge e a török kiűzésének
és az ország egyesítésének álmát, amit viszont csak a Habsburgokkal való összefogással lehete megvalósítani. Ezért is látszanak sokszor ellentmondásosnak diplomáciai akciói, mert azok a ke ő közül mindig az éppen akkor elérhetőbbnek látszó célokat
szolgálták. Ezért van, hogy szinte egy időben szövetkezik a nyugati protestáns hatalmakkal a Habsburgok ellen, mindenáron felvételét kívánja a hágai szövetségbe; ezzel
párhuzamosan pedig próbálja elnyerni II. Ferdinánd lányának kezét, amiért még akár
katolizálásra is hajlandó lenne. Vagy ezért ajánlja fel – egy egyébként sikeres hadjárat
után – a pozsonyi béke megkötését, miközben mind a törököket, mind a portai angol
A fotó a hágai Koninklijke Bibliotheek digitális archívumából származik. KB 133 M63, fol. 072v.
State Papers 1915, 607. Említi: G

1991, 23–24., K

–M

2009, 11.

A számadáskönyv az OSZK kézira árában található: Bethlen Gábor fejedelem vásárlásai, OSZK, Fol.
Hung. 67.
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követet Sir Thomas Roe-t is mindenáron arról igyekszik meggyőzni, hogy ez tulajdonképpen csak fegyverszünet, és bármikor kész egy újabb támadásra a császár ellen.
Időben a pozsonyi béke (1626. december 20.) megkötése után járunk, amely lezárja
Bethlen harmadik hadjáratát az osztrák udvar ellen. Bethlen, aki korábban csatlakozo
a hágai egyezményhez az angolok, dánok és hollandok után, csalódo szövetségeseiben, akik pénzt és hadakat ígértek neki, de ezeket nem válto ák be, és csak annyit értek
el, hogy időlegesen magyarországi területekre helyeződjön a harmincéves háború.
Mansfeld „segítségképpen” érkező hadait ugyanis a császári hadvezér Wallenstein
seregei üldözték, és bár nagyobb összecsapásra nem került sor, de a magyarországi
területeken tetemes pusztítást hajto ak végre. Mindezek ellenére Bethlennek sikerült
kedvező pozícióból békét kötnie, de számo evő változás nem következe be a korábbi
békék állapotaihoz képest. Viszont nyugati szövetségesei szószegéssel vádolták, és
kérdőre vonták Bethlent a békekötés mia . Ő az utolsó pillanatig kitarto amelle , hogy csapatai készen állnak, és amint ténylegesen megkapja az ígért támogatást, bármikor kész az újabb támadásra.28 Abban egyetértek a szakirodalommal, hogy
egy olyan gyakorlatias ember, mint Bethlen, unokaöccse peregrinációja után küldö
követségét nemcsak a „tékozló” Bethlen Péter hazahozatalára küldte ki, hanem fontos
diplomáciai feladatokkal is megbízta. Úgy vélem azonban, több volt a feladatuk, mint
egyszerű magyarázkodás a békekötés mia . Erre igyekszem rávilágítani az ügynökök
– különösen Bornemisza Ferenc – feladatainak vizsgálatánál.

Bethlen Gábor ügynökei
Bethlen ügynökei sokrétű szerepet töltö ek be: követek, diplomaták, bankárok, kereskedők és diákok voltak gyakran egy személyben. Származásukat tekintve jórészt az
erdélyi arisztokrácia berkeiből kerültek ki, mivel a követi pompa az általa képviselt
uralkodó tekintélyét öregbíti, Bethlen pedig – lévén, hogy nem büszkélkedhete nevezetes ősökkel – nagy hangsúlyt fektete a reprezentációra.29 Persze ez főleg azokra
vonatkozik – így a jelen kíséret tagjaira is –, akik közvetlenül is tárgyaltak más országok
követeivel, esetleg személyesen találkoztak magukkal az uralkodókkal. Ügynökeit
ennél valamivel szélesebb körből váloga a.
A továbbiakban Bethlen Gábor néhány európai ügynökének szerepét vizsgálom
meg részletesebben, akik egy előrelátóan kiépíte hálózatba illeszkedtek bele. A
teljesség igénye nélkül csupán néhányat emelek ki és mutatok be a fejedelem feltéteA harmadik hadjárat eseménytörténetéről és a há érben húzódó diplomáciai akcióinak részletes
kifejtéséről bővebben l. M
–S
1988, 676–680., G
–A
1890, 154–218.
Ez az oka annak, amiért sokkal nagyobb pompával indíto ák útnak az i ú Péter grófot, mint annak
idején bátyját, Istvánt. Az éppen a brandenburgi fejedelem húgával, Brandenburgi Katalinnal
dinasztikus házasságra készülő fejedelemnek nem volt közömbös, hogyan jelenik meg unokaöccse
leendő sógora udvarában. Bethlen István ezért rendkívül gazdag, díszes ruhatárat küldö ki fiával.
Erről tanúskodik az a majd száz tételből álló lista, amely a magukkal vi díszes ruhatárat mutatja
be. Közli: L
1926, 89–90. (Bővebben l. K
2011, 79.)
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leze ügynökei közül reprezentatív példaként használva fel őket. Tapasztalt diplomatákat és erdélyi nemeseket: Cseﬀey Lászlót, Bornemisza Ferencet, Liszti Ferencet, Zeller
Mártont, illetve a németalföldi származású velencei kereskedőt, Daniel Nijst. Célom
nemcsak az egyes személyek külön-külön való vizsgálata, hanem a belőlük álló – feltételeze – hálózat feltérképezése.

Diákok mint informátorok és közvetítők
Már említe em, hogy Bethlennek kellőképpen ráterme emberek híján még nem volt a
mai fogalmaink szerint kialakíto szakképze diplomatákból álló hálózata. Hozzáláto
azonban egy más jellegű hálózat létrehozásához, amelynek kiépítésén már az 1620-as
évek elejétől fáradozo . Ez a kör peregrinusokból, vagyis vándordiákokból állt. Mivel
sok pénzt és energiát fektete az iskolarendszer kiépítésébe, és egy szakképze t,
európai színvonalú értelmiségi réteg kinevelésébe, lépten-nyomon ellenőrizni akarta
a „befektetését”, illetve pontos híreket és tájékoztatást várt támogato jai előmeneteléről. Cserébe – az általuk közvetíte leveleken keresztül vagy akár elejte megjegyzéseikből is – értékes információkhoz juthato a nyugati viszonyokról (az éppen zajló
harmincéves háborúról), amelyektől függtek saját diplomáciai-katonai lépései. A fejedelem, aki maga is ügyes diplomata volt, minden lehetőséget kihasznált az információszerzésre.30 A fontos leveleknek nehéz volt megbízható postást találni – ahogy ezt
megtudhatjuk id. Bethlen István egyik levele utóiratából31 – ezért ezeket gyakran bízták
olyan peregrinusokra, akiket maguk szponzoráltak. Így biztosak lehe ek abban, hogy
azok célba is fognak érni. Nem túlzás azt állítani, hogy Bethlen Gábor ennek biztosítására egy egész Nyugat-Európát átölelő hálózatot hozo létre, amelynek fontos részét
képezték a gyanútlan peregrinusok. Bethlen Péter peregrinációjának számos tagját
példaként emelhetném ki közülük. Azokat, akik a leideni egyetemen maradtak tanulmányaik folytatására, vagy Pálóczi Horvát Jánost, aki a második kísére el érkeze és
a hazaút során érinte padovai egyetemen maradt tanulmányai folytatására.32

Rossz nevelő / jó nevelő: Kornis Mihály és Cseﬀei László
Amikor Bethlen Péter elindult peregrinációjára, az akkor huszonöt éves tótváradjai
Kornis Mihály volt az egyik személy, akit kiküldtek vele. Tapasztalatai mia eshete rá
a választás, hiszen Péter bátyja, az i abb Bethlen István kíséretében is jelen volt. Kornis
talán több is lehete , mint egyszerű udvarmester, inkább nevelői tisztet tölthete be.
Feladatköre kitűnik Bethlen Gábor hozzá intéze szigorú instrukcióból, hogy miként
nevelje az unokaöccsét: „6. Hogy specialiter papista városban mesterek híre és akaratja nélkül
K
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Bethlen István 1627. május 31-i levelének július 1-jén kelt utóiratában. G
S

1980, 235–236.

1989, 201.

Bethlen Gábor diplomáciai hálózata
templomokat, collegiumokat temerario ne látogasson, paterekkel insidiose és titkon ne tractáljon,
ne is jelengesse kikkel jár és micsoda vallású emberekkel.”33
Ezt a kikötést azért volt fontos megtennie, mert Kornis katolikus volt. Valószínűleg ez
is bizalmatlanságot szült később a fejedelemben Kornis iránt, különösen, amikor rossz
híreket hallo unokaöccse nevelésével kapcsolatban. Bizonyos tanulmányok ennek
okát Kornis katolicizmusának tudják be.34 Talán ezért lesz szempont az új kíséret kiválasztásánál, hogy annak a résztvevői reformátusok legyenek.35 „7. A tanulásnak óráin
és napjain az gyermeket beszéddel házában ne tartsa, utcán hol széllel haszontalan helyekre
ne sétáltassa, hanem magát megbecsülvén, maga viselésével az gyermekekkel mindenben jó
példát igyekszik adni minden szépintő beszédeivel, hogy idejét s nekünk ilyen nagy kegyelmességünkből való költségünket haszontalanul ne kellessék elkölteni, mely neki holtig való gyalázatjára
esnék hazajüveteli után is. […] 15. Az gyermekkel se maga, se egyebeket magyarul beszélleni ne
hagyjon, hanem deákul és ha az német nyelvben belekaphatna, nimetül.”36
Ahogy a fejedelem Kornisnak ado instrukcióiból kiderül, főképp nyelvtanulási
céllal küldte ki unokaöccsét, ehhez azonban az i ú Péter grófnak vagy érzéke vagy
hajlandósága nem volt. Mindenesetre a leideni peregrináció botrányos véget ért, ami
egy kínos levélváltásból derül ki Kornis és id. Bethlen István közö . Bethlen Péternek
már végképp nem volt maradása Leidenben, ahol másfél évet kelle volna eltöltenie, de
ő már egy év után tovább akart állni. Valószínűleg Kornis sem kíván maradni, lévén,
hogy már korábban Péter bátyjával, Istvánnal is járt egy peregrináción (1619-ben még a
heidelbergi egyetem beiratkozo hallgatói közt találjuk). Egy óvatos és roppant diplomatikus levelet írt id. Bethlen Istvánnak, amelyben tájékozta a, hogy noha ők mint
nevelők mindent megte ek, hogy maradásra bírják az i ú grófot, de a gyermek hajthatatlan, nem akar tovább az apja és a fejedelem parancsára sem Leidenben maradni:
„Nagyságod […] fölö e int és obtestál bennünket, hogy […] reá vehessük őnagyságát [ti. Bethlen
Péter grófot] arra, hogy még i helyben ez jüvendő januáriusig tanuljon; erre Isten bizonyságunk, hogy mind ennek elő e igen rajta voltunk, mostan is azon vagyunk, de még ez ideig rá
nem vehe ük, mindazonáltal mi az Nagyságod parancsolatja szerint ezután is erülkedünk […]”37
Magyarázkodása nem túl meggyőző, mivel a levél többi részében – némileg ellentmondásos módon – békítőleg arról ír, hogy az i ú gróf minden más tekintetben szorgalmas
és jó magaviseletű.38 Talán azért teszi, hogy a fentiek ellenére mégis jó színben tüntesse
fel a fiút és kiemelje saját nevelői érdemeit. Mindazonáltal id. Bethlen István válaszlevelében Kornist és fia többi nevelőjét vádolja a kudarcért. Tudatja velük, hogy le akarja
váltani őket, de amíg alkalmas személyt nem talál, addig is: „ez igen rövid időt már ne
L

1926, 90–91.

H

1984, K

K

–M

L

–M

2009.

2009, 9.

1926, 90–91.

Kornis Mihály 1627. április 16-i levele Bethlen Istvánhoz. (Idézi: L
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„nemcsak teste állásában, hanem tudományában is látható és tapasztalhatóképpen nevelkede […] Az tisztességes tanulásban mindez ideig őnagysága oly szorgalmatos volt, hogy inkább nem is kévántato […]
Magaviseletében csendes, beszédeiben mértékletes és szemérmetes, mely jó magaviseletével mindeneknél, az
kik látják, magának szeretetet conciliál és magához hajt.” Uo.
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múlassa egyéb hiábavalóságokon, hanem teljességgel csak a tanuláson, mert bizony ugyanis nagy
búsulással hallám […], hogy jó öcsém Kornis uram az én fiamat táncra, fertélésre, 39 lovaglásra
és egyéb hiábavalóságokra beszéled volt, […] Bizony jó öcsém, Kornis uram, nem ilyen reménységgel voltam én kegyelmedhez. […] immár akár csak ez rövid időt, amíg felérkezik a mellétek való
ember, ne egyéb hiábavalóságokon, hanem töltse a tanuláson a hitván gyermek.”40 Id. Bethlen
István 1627. augusztus 26-án kelt levelében ezt már kész tényként közli Kornissal. Kéri,
hogy Leidenben mindenképpen várják be az új praeceptorokat és inti őket, hogy addig
is jól viseljék magukat.
Az új kíséretben szerepét Cseﬀei László41 ve e át, aki Bethlen Gábor szolgálatába
mostohaapja, Hatvani Zsigmond révén került. A Királyi Tábla ülnöke, ítélőmester, 1627től – még kiutazása elő ől – Belső-Szolnok vármegye főispánja, Bethlen Gábor familiárisa, hűséges embere. Ezért is merül fel az ő neve, amikor Bethlen Péter számára
kerestek kísérőt.42 A második kíséret tagjai közül kifejeze en ő és Pálóczi voltak hivato ak betölteni a praeceptor, vagyis a nevelő tisztjét. Amikor Bethlen István le akarja
cserélni fia nevelőit, nagyon szigorú mércének veti alá a jelölteket. Nem is csoda, hogy
többen nem felelnek meg. Leírja, hogy milyen kritériumokat támaszt velük szemben. Az
alkalmas személynek ismernie kell nyelveket, tudjon viselkedni előkelő udvarokban,
református és jó erkölcsű legyen és még a neveléshez sem árt értenie valamennyit.43
Vagyis tulajdonképpen nem egy hagyományos értelemben ve nevelőt keres a fiának,
hanem azt definiálja, hogy milyennek kell lennie valakinek, aki a fejedelem ügynökének küldetését el tudja látni. Az, hogy jól értsen a neveléshez, majdnem mellékes.
Nem véletlen, hogy nem egy tanárt küldenek ki erre a feladatra, hanem inkább olyasvalakit, akinek van némi diplomáciai tapasztalata.
Cseﬀei valóban rendelkeze azokkal a kvalitásokkal, amelyekkel egy ügynöknek
kelle . Az átlagosnál nagyobb műveltséget tudhato magáénak. Mire kiküldték
peregrinálni, tudo latinul, németül, komoly katonai múl al rendelkeze – valószínűleg részt ve már Bethlen első hadjáratában –, diplomáciai tapasztalatnak sem volt
híján, már az első külföldi követségét megjárta a moldvai vajdánál.44 Remek alkalmazkodóképessége abban is megnyilvánult, hogy később meg tudta tartani pozícióit
Brandenburgi Katalin, id. Bethlen István és a két Rákóczi György fejedelemsége ala
is.45 Sajnos diplomáciai jelentéseiből nem maradt fenn dokumentum, de levelei részleteiből azért sok minden kiderül az utazás részleteiről. Ügynökként a praeceptorságon és
követi feladatokon kívül más feladatai is lehe ek. Bethlen Gábor például a direkt neki
Fertelmeskedésre.
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Cseﬀei István és Tomori Anna gyermekeként születe 1592-ben. Vagyonosabb középnemesi
családból származo , családja vagyonát részben apja és anyja két másik házassága által szerze
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címze levélben azt kéri Cseﬀeitől, hogy ha visszatérnek a peregrinációból, hozzon
magával lovászmestereket és külföldi zenészeket, különösen egy trombitást, mert jó
trombitáshoz nehéz Erdélyben hozzájutni.46

Diplomaták és kémek: Liszti Ferenc és Bornemisza Ferenc
Liszti Ferenc felső-magyarországi gazdag katolikus nemesi családból származo .
Fiatalon Erdélybe ment, és Bethlen Gábor fejedelem szolgálatában futo be karriert.
Bethlen közeli tanácsosa le , érdemei elismeréseként megkapta a szamosújvári főkapitányi címet.
A fejedelem fontos küldetéssel bízta meg. Őt küldte ki tárgyalni a brandenburgi
választóval, György Vilmossal, hogy megkérje húgának, Brandenburgi Katalinnak a
kezét Bethlen számára. A fejedelemnek i nagyon óvatosan kelle eljárnia. Különösen
nehéz dolga volt, mivel nem rendelkeze különösebben előkelő származással, így
ügyes diplomatára volt szüksége, hogy kellőképpen jó színben tüntesse fel Bethlen
személyét, és körültekintően vázolja fel a házasság előnyeit mindkét fél számára. A
II. Ferdinánd részéről kapo többszöri elutasítás is némileg visszavethe e ambícióit,
amikor az ő lányát akarta nőül venni. Úgy tűnik azonban, hogy Liszti tökéletesen
alkalmasnak bizonyult erre a feladatra, hiszen rövid tárgyalás után pozitív válasszal
tért vissza Erdélybe.
Bethlen Péter peregrinációja éppen kapóra jö e célra, Bethlen Gábor kihasználta
a kínálkozó alkalmat, hiszen Liszti küldö sége a nyomukban, különösebb feltűnés
nélkül eljuthato Berlinbe. A peregrináció beavatatlan tagjainak gyanútlansága kitűnik
Kecskeméti beszámolójából, aki ezt vagy elfelejti említeni vagy csak mellékesnek tartja.
Csupán annyit közöl, hogy Bethlen Gábor egy levelet küldö Liszti által, amelyet nyilvánosan fel is olvaso a választófejedelemnek. A levél tartalmáról Kecskeméti közléséből csak annyit tudunk, hogy kéri benne a választót, támogassa és segítse unokaöccsét, aki a tartományában lévő Odera melle i Frankfurt egyetemén készül megkezdeni tanulmányait.47 Bizonyára a lánykérés készte e arra György Vilmost, hogy rögtön
összehívja a fejedelmi tanácsot. Liszti, akinek küldetése valószínűleg nemcsak a levél
kézbesítése volt, ezután bocsátkozhato tárgyalásokba a lánykérést illetően, majd nem
sokkal azután haza is térhete a választófejedelemnek a frigyet jóváhagyó válaszával.
Liszti azonban nem csupán diplomáciai küldetést kapo a fejedelemtől. Többfunkciós
ügynök mivoltára következtethetünk a fejedelem kiadásait összeíró könyvből, amelyben
Bethlen Gábor Cseﬀei Lászlóhoz 1627. július 20-án írt levelében: „Elfelejte ük meghagyni, hogy egy
jó cavalcatort szerezzetek, […] egy olyat, aki legyen elégséges tudománnyal és tudja arte lovainkat javítani;
bizonyosan assecuráljátok tisztességes állapatja és jó fizetése felöl. […] A francusok közö fele e jó trombitások
vadnak, egy igen fő trombitást azért, hogy szerezzetek, […] de excellentissimus legyen, csak közönséges jót ne
híjjatok.” S
1980, 219–220.
Egy későbbi: 1626. április 15-én kelt levelét ismerjük, amelyben hasonló szándékkal fordul György
Vilmoshoz, illetve arra kéri, hogy adjon unokaöccse mellé valakit, aki kalauzolja a továbbiakban.
S
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kereskedelmi szerepére is fény derül: 1625. május 10-én tért vissza Németországból
„holmi lantosokat, musikusokat hozván”.48
Bornemisza Ferenc az út egyik legkevésbé ismert figurája. Sem róla, sem családjáról nem sokat lehet tudni. A Bornemiszák egy jelentéktelenebb ágából származhato .
Biztosan tudjuk róla, hogy korábban a fejedelem konstantinápolyi követeként is teljesíte küldetést, a londoni velencei megbízo emlékeze rá és felismerte.49 Talán ő a kíséret
egyik legizgalmasabb tagja. Ő lehete a kíséret egyetlen, a szó szoros értelmében ve
diplomatája (sőt, talán még a kém elnevezés is illene rá). Noha az utólag unokaöccse
után elküldö kísérők közül rajta kívül már Cseﬀei is teljesíte hivatalos követi szolgálatot, mégis a fejedelem az igazán fontos tárgyalásokat Bornemisza Ferencre bízha a.
Valószínűleg benne bízo meg a leginkább és az ő képességeit tarto a legtöbbre az
egész kíséretből.50
Noha még Bornemisza pontos küldetését is homály fedi, mégis bizonyos körülményekből lehet következtetni a fejedelem szándékaira, amelyeket ő közvetíte . Bár a
szakirodalom51 diplomáciai küldetésük céljának csupán a protestáns szövetségeseik
kiengesztelését tartja, és hogy magyarázkodjanak a pozsonyi béke mia , de ismerve
Bethlen diplomáciai lépéseit közvetlenül Bornemiszáék kiküldése elő , ennél azért
többről lehete szó.
Bethlen a pozsonyi békével nem tekinte e végleg befejeze nek a Ferdinánd elleni
hadakozást. Azzal a céllal küldte Mansfeldet Franciaországba és Angliába, hogy tájékoztassa őket arról, hogy újabb támadásra készül, illetve igyekezzen tőlük kicsikarni a
rég beígért pénzügyi támogatást a háború folytatásához. 1626 novemberében indult el,
de az út elején bekövetkeze halála megakadályozta küldetése teljesítésében. Bethlen
ezen terveire utalhat az – a már említe – lépése is, hogy még 1627 januárjában is arról
próbálta meggyőzni a portai angol követet, Sir Thomas Roe-t, hogy valójában csak fegyverszünetet kötö Ferdinánddal, és kérte, hogy járjon közben egy esetleges török segély
megszerzése ügyében egy újabb támadáshoz.52 Mindezek azt mutatják, hogy Bethlen
sem a protestáns „támogatói” által ígért pénzösszeg behajtását, sem a Habsburgok
elleni támadás tervét nem adta fel.
Bethlen tehát a há érben egy újabb támadás előkészítésén ügyködö egészen
Bornemiszáék 1627 augusztusában való útnak indításáig, mielő instrukcióival lá a el
őket a diplomáciai tárgyalásokra vonatkozóan. Bár később is említi, hogy Hamburgból és
Berlinből is levelet ve Bornemiszától, ezek sajnálatos módon nem maradtak fenn. Nem
Bethlen Gábor fejedelem vásárlásai, OSZK Kézira ár, Fol. Hung. 67., 62 r.
Contraini 1628. február 29-én kelt levelében leírja, hogy Bethlen Péter „Kísérői közö van egy
Bornemisza nevű úr, aki azelő Konstantinápolyban volt diplomáciai megbízással.” (Idézi: G
1991,
23.)
Erre utal egyik levelének megjegyzése is, amelyet Alvinczinek írt 1626. július 27-én: „Ha valaki jön
innét Kglmed szorgalmatosan vigyázzon és meg ne engedje késlelni őket. Bornemisza urammal közölheti a
dolgot. Látván, hogy nem consultum, ha senkire i való tisztviselőink közűl semmit nem bizhatunk, ő vele
communikáltam és bőségesen conferáltunk mindenről.” S
1980, 342.
G

1991, 24., K
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valószínű, hogy nagy horderejű diplomáciai kérdésekben kért volna tanácsot Bornemisza,
vagy hogy Bethlen szándékában bármiféle változás állt volna be. Erről tanúskodik az
a jelentés is, amelyet Contraini küldö Velencébe a Bornemisza és az angol király közti
tárgyalásokról, amelyeket a velencei titokban lehallgato : „Úgy találom, hogy Bornemizza
(sic!) Ferenc, aki az i ú tutora, parancsot kapo Bethlentől, hogy megvédje ura visszavonulását és
a Császárral kötö békéjét […] Ennek megfelelően járt el, mert mikor a Herceg [Buckingham gr.
angol miniszterelnök] panaszkodo , hogy Gábor csávában hagyta Dániát, ő ezt azzal tromfolta,
hogy megmondta, az angolok ugyanezt csinálták, s hogy az angol követ Konstantinápolyban [Roe]
szavakon kívül nekik mást nem ado […] Úgy találom, hogy ez az ember meglehetősen franciapárti.”53 Majdnem szóról szóra ugyanez a jelenet játszódhato le Bethlen és Roe közö ,
ami arra utal, hogy Bethlen – a már fentiekben vázolt – álláspontja 1627. júliusában sem
változo meg.54
Bornemissza tehát kitűnően alkalmas volt a feladatra, híven és teljes diszkrécióval
teljesíte e küldetését. Még pénzbeli támogatást is sikerült kieszközölnie a nyugati
hatalmaktól. Ez is cáfolja Benda Kálmán azon állítását, hogy még Bethlen legjobb embereire sem lehete kreatív diplomáciai feladatokat bízni. A peregrináció tagjai, különösen az i ú Bethlen Péter ebből semmit sem sejte . Contraini is csak úgy említi, mint
„utazgató fiatalember”, Bornemiszáról pedig igen nagy elismeréssel nyilatkozik.55

Kereskedők és bankárok: Zeller Márton és Daniel Nijs
Zeller Márton szintén egyike azon személyeknek, akiről kevés adat áll a rendelkezésünkre. Jórészt a levelek hézagos említéseiből tudjuk rekonstruálni szerepét. Gazdag
kolozsvári kereskedő lehete . Háza számos alkalommal fogado külföldi követeket, de
nem egyszer vendégelt meg erdélyi fejedelmeket is.56 Hosszabb-rövidebb időre külföldi
kiküldetésekre ment a fejedelem megbízásából beszerezni a szükséges cikkeket.
Feltételezhetően kiterjedt hálózatot sikerült neki is kiépítenie, és az is lehet, hogy bizonyos helyeken bizonyos ideig még a fix kapcsola artó ügynök szerepét is ellátha a.
Kapcsolatait kihasználva szinte bármit be tudo szerezni a fejedelem számára a luxuscikkektől kezdve az információkig. Általában ugyanazokon a helyeken fordult meg. A
levelekből és a Bethlen Gábor kiadásait tartalmazó számadáskönyv bejegyzései szerint
többször járt kiküldetésben Velencében (1624. december, 1626. január, 1626. augusztus).
A feljegyzésekben luxuscikkek szerepelnek, általában drága ruhaanyagok: selyem,
bársony, brokát és hasonló termékek hosszú sora, de az is előfordult, hogy a fejedelem
kérésére Padovából muzsikusokat szerződtete .57
State Papers 1916, 20. (Idézi: G
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„[1630] Februarii. Jövének az német császár követei a fejedelemasszonyhoz, úgymint Prini Gábor, Bakos István
és hét szürke barát. Szállanak az Zeller Mártonné házához és az három diákhoz, az lábasházhoz.” B
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Másfelé is lehe ek érdekeltségei. Például Lengyelországban is járt hasonló kiküldetésben, hogy zenészeket szerezzen.58 A peregrináció tagjaival Amszterdamban találkozo , és rögtön tudósíto a a fejedelmet unokaöccse és kísérete Leidenbe való érkezéséről. Bethlen meg is dorgálta a kíséretet, amiért előbb kapo tájékoztatást Zellertől
megérkezésükről. Ebből arra következtethetünk, hogy Zeller a kereskedelmi tevékenysége melle hírközlői feladatokat is elláto .59 Leidenben is jelen volt. Lehetséges, hogy
feladatul kapta, hogy az i tartózkodásuk ala tartsa szemmel Bethlen Pétert és kíséretét és számoljon be a fejleményekről. Mindenesetre leideni jelenlétére utal, hogy az
ő neve is szerepel Pauludanus albumában, amelyben a kíséret többi tagja is o hagyta
kézjegyét.60
Daniel Nijs az egyik legérdekesebb vizsgálandó személy, aki lépten-nyomon feltűnik
a levelezésekben általában valamilyen közvetítőként. Ki volt ő valójában? Nijs egy
református, dél-németalföldi származású kereskedő volt, aki különféle luxuscikkekkel
(selyem, tükrök, szőrmék), műkincsekkel és nem utolsósorban információkkal kereskede . Családja a spanyol vallásüldözések ala menekült át először Amszterdamba,
majd Velencébe.61 Fényes karriert építe és nagy hírnevet szerze magának az évek
során, így nem csoda, hogy Bethlen Gábor is felfigyelt rá és igénybe ve e szolgálatait.
Karrierje épp a vizsgált peregrináció ideje ala érte el csúcspontját, amikor korának
legnagyobb műkincs-gyűjteményét, a Gonzaga-örökséget (90 festményt és 200 szobrot)
sikerült eladnia I. Károly angol királynak.62
Sikerei titka kiváló összekö etéseiben rejle . Az Itáliába emigrált Dél-Németalföldről
érkeze kereskedőnek ugyanis o hon maradt családtagjai révén voltak kapcsolatai
Amszterdammal, amely az új kereskedelmi közpon á vált az itáliai városok hanyatlásával párhuzamosan. Velence számára így nagyon fontossá váltak azok a kereskedők,
akiknek amszterdami kapcsolataik voltak.63
Mint azt már a bevezetőben is említe em, az ügynökök egyik legfontosabb ismérvei
közé tartozik, hogy felépítsenek és fenntartsanak egy hálózatot. Ennek megvalósítása
Nijsnek kapcsolatai révén nem okozo nehézséget. Mivel Bethlen emberei közö még
nem voltak olyanok, akik képesek le ek volna rá, hogy egy ilyen méretű hálózatot
kiépítsenek a nyugat-európai országokban, ezért egész egyszerűen más – már kiépíte – hálózatokat használt fel céljai elérésére, így például a Daniel Nijs által már létrehozo és fenntarto hálózatot.
Nemcsak kereskedelemre használta hálózatát, hanem arra is, hogy politikailag
kényes információkat közvetítsen velencei politikusoknak és külföldi követeknek.
Velencében ugyanis a szigorú korlátozások mia külföldi követek nem tartha ak fenn
K
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direkt kapcsolatot velencei államférfiakkal, ezért az információt csak titkos csatornákon át lehete elju atni rendeltetési helyére. Ő az egyike volt az ilyen közvetítőknek
(például Paolo Scarpi és az angol követ Sir Dudley Carleton közö ). Ebben a tevékenységében református vallása is segíte e. Velencében ugyanis tilos volt protestáns istentiszteleteket tartani. Mindössze négy házban engedélyezték ezeket, ezek közül az egyik
Daniel Nijs háza volt. Kiváló nemzetközi kapcsolati mia élveze bizonyos előjogokat,
többek közö ezt is. Az istentiszteletek pedig remek alkalmat nyújto ak a protestáns
országokból érkeze követek találkozására. Nem csoda, hogy a Velencében járt Bethlen
Péter és kísérete is tiszteletét te e nála. Háza nevezetességnek számíto amia is, hogy
„múzeumként” is szolgált, ugyanis az egyik legszebb raritásgyűjteményt tudha a
magáénak, amely odavonzo a az érdeklődő külföldi követeket is.
Informátorként való felhasználásának azonban megvoltak a maga veszélyei. Minden
kora újkori ügynök természeténél fogva ke ős, sőt akár hármas, négyes ügynök is volt.
Vagyis egyszerre nem csak egy patrónust szolgáltak ki. Nijs köztudo an nemcsak egy
urat szolgált. Számos európai uralkodóval kötö üzletet és szállíto nekik híreket.64
Valószínűleg így került kapcsolatba az ekkor a nemzetközi érdeklődés középpontjába
került erdélyi fejedelemmel is. A kutatás idáig – még a Nijst kutató külföldi történészek
is – vajmi keveset tudtak a Bethlenhez fűződő kapcsolatairól. Pedig az újabb összefüggések érdekes, teljesen új aspektusait mutatják be mind Nijs szerepének, mind Bethlen
sokszínű külkapcsolatainak.
Amikor a peregrináció Velencébe érkeze , elfogyo minden pénzük, így a fejedelem utasítására ügynökétől, Daniel Nijstől ve ek fel pénzt. Ezzel Nijs egy máig a
külföldi kutatás számára is ismeretlen bankár, pénzkölcsönző funkciójára is fény derül.
A levelek utalásaiból kiderül, hogy ez beve gyakorlat volt. Sokszor küldte el patronált
diákjait hozzá, ha Itáliában jártak és pénzszűkében voltak, vagy éppen levelet küldö
általuk és közvetítőre volt szüksége.65
Levél- és hírközvetítő szerepének fontosságáról tanúskodik Alvese Contraini,
velencei követ megjegyzése is, amikor Londonban találkozo a peregrinációval: „Gábor
unokaöccse megkért, hogy továbbítsam az i mellékelt levelet Velencébe, ahonnan Daniel Nys
továbbküldi Erdélybe”.66 De a fejedelem hozzá fordult közvetítésért is, amikor zenészeket
és lovászokat kelle szereznie. Erről tanúskodnak a Pálóczi Horvát Jánosnak írt sorok:
„Igen fő muzsikusokat és cavalcatorot67 ha találtok Velencében, vigyetek onnét, iktassátok be;
Dániel uram által Velencébe bocsátjuk emberünket, aki szeptemberben, októberben o várakoznék
Összekö etésben állt vele és közvetítőként használta fel például Paulo Sarpi, aki Velence és a pápa
konfliktusa ideje ala tárgyalásokat folytato protestáns követekkel, mert be akarta kapcsolni
Velencét egy esetleges Habsburg- és pápaellenes protestáns szövetségbe. Úgy említi Nijst az
angol nagyköve el folytato levelezésében mint „közös barátunkat”, akin keresztül a kapcsolatot
tarto ák. V G
2011, 115.
Pálóczi és Krauss György is kitér erre a pénzkölcsönző funkcióra. Ez utóbbi egy itáliai utazása során
hasonló helyzetben szintén igénybe ve e az említe Daniel Nijs szolgáltatásait. (Idézi: S
1980, 231., 236., K
1980, 192–193., K
2011, 77.)
Contraini 1628. március 15-én kelt levele, State Papers 1916, 20.
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reátok, és ha isten odavezérel, minekünk minden addig való járástoknak seriessét historice68
megírhassátok és küldhessétek.”69

Összegzés
Rengetegen vizsgálták már Bethlen Gábor harmincéves háborúban betöltö szerepét,
hadjáratait, diplomáciai kapcsolatait a császári udvarral és a Portával. Elért eredményeihez szükséges volt bevetnie minden diplomáciai fortélyát, kiváló érzékkel tudo
egyensúlyozni a Porta, a magyarországi területek és a császári udvar közö . Ehhez
azonban tökéletesen tisztában kelle lennie az európai hatalmi és erőviszonyokkal,
külföldi támogatók után kelle tapogatóznia, akik – talán még pénzügyi forrásokkal
is – segítenék ügyét, pontos információkkal kelle rendelkeznie, amelyeket mindvégig
a há érben maradó magyar és külföldi ügynökei révén sikerült beszereznie. A fentiek
alapján talán nem túlzás azt állítani, hogy egész informális ügynöki hálózatot sikerült kialakítania az európai országokban, amelynek működése fölö az egyébként
bőséges szakirodalom mindez idáig jórészt átsiklo , megelégedve a nyugati diplomatáinak hézagos említésével.
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The diplomatic network of Gábor Bethlen, agents, merchants, bankers
and students in the service of the Prince of Transylvania
Gábor Bethlen was probably the most frequently mentioned Prince of Transylvania in
historical literature. He needed to use all of his diplomatic skills to achieve his goals. He
had a good sense to balancine among the O oman Empire, the Hungarian territories
and the imperial Court. For this purpose, he had to be familiar with the relations among
European powers, he had to find foreign supporters, who could subsidise his mission,
and he had to possess accurate information, which he received from his Hungarian and
foreign agents. He managed to establish a whole agent network, which has not been
dealt with in the rich literature yet. His western diplomats have rarely been mentioned.
Information history, research of the agents and agent networks is a relatively new
field of historical studies. Although the historical research dealt with envoys, with their
roles in foreign policy, but the investigation of networks, ran by agents, is a relatively
new area. This new aspect is justified by the recent European projects (e.g. the research
project named Double Agents: Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe
2002–2007, or the series of Cultural Exchange in Early Modern Europe, 2006–2007 edited
in four volumes), which intended to study these relations.
In my paper I examine the role of some of the European agents of Gábor Bethlen,
who make up a network: the experienced diplomats and Transylvanian noblemen, like
László Cseﬀei, Ferenc Bornemisza, Ferenc Liszti, Márton Zeller and Daniel Nijs, the
Venetian merchant who came from the Netherlands. The agents of Bethlen had multiple
functions. They were often envoys, diplomats, bankers, merchants and students in one.
My purpose is not only to examine them separately, but also to make the mapping of
their network. Particularly I would like to highlight some of the presumed agents and
use them as representative examples.
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A POZSONYI SZENT SALVATOR-TEMPLOM KATOLIKUS
HASZNÁLATBA VÉTELE (1672–1673)

„Bä Pater noster jung und alt,
Bä Credo, Litaney!
Damit uns Go die Kirch erhalt,
Sampt unser Armethey,
Sit Jesuitis Gloria!
Ave Maria!”1
A gúnydalocskát egy Reinmundus Rimandus álnévvel megjelent evangélikus kiadvány őrizte meg 1673-ban. Az 1672. esztendő pozsonyi eseményeit, az evangélikus
templomok katolikus használatba vételét már saját korában több nyomtatvány is
feldolgozta a magyar „gyászévtized” templomelvételei közö egyedülálló módon. Az
1671–1681 közö i időszakról a hazai szakirodalomban mindeddig nagyrészt felekezetileg meghatározo , elfogult feldolgozások szüle ek, de nagyon sok részlet feltáratlan maradt, alapkutatások is hiányoznak. Vannak azonban fontos új eredmények
is – az ún. gályarabperről és kontextusáról S. Varga Katalin és Péter Katalin munkáit,
legújabban pedig Georg B. Michels tanulmányát, a rekatolizációs folyamat részleteiről
Mihalik Béla dolgozatát, az ellenreformációnak a szabad királyi városokra gyakorolt
hatásáról pedig H. Németh István publikációit említhetjük.2
A pozsonyi templomelvétel az általuk is felvázolt összkép egyetlen mozzanata
ugyan, de rá vonatkozóan igen gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre. Ennek ellenére történetét mindezidáig önálló magyar nyelvű munka nem dolgozta fel; noha egy
1948-as szlovák nyelvű tanulmányban foglalkozo vele Jozef Šátek, aki elsősorban az
eseménytörténet ismertetésére szorítkozo .3 Az esetet a történeti összefoglalók melle
iskolatörténeti munkák és a gályarabperre vonatkozó szakirodalom is ismeri, ezek

R
S. V
H. N

1673, 199.
2002, 11–38., P
2010.

1995b, M

2013, M

2010, H. N

2005, H. N

2008,

Š
1948. Ismerte azonban a pozsonyi káptalan és a városi levéltár − általam e tanulmány
megírásához fel nem használt − forrásanyagát is.
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azonban szinte kivétel nélkül valamelyik – szükségszerűen elfogult – korabeli beszámoló alapján készültek, és azok tartalmát szinte kritika nélkül veszik át.4
Ezek közül a korabeli beszámolók (elbeszélő források) közül első helyen a már említe , Reinmundus Rimandus álnévvel kiado munka áll. A Daniel Wilhelm Mollernek5
tulajdoníto , Preßburger Kirchen- und Schul-Verlust című kötet a pozsonyi lutheránus
templomok és gimnázium elvételét örökíti meg bő kétszáz oldal terjedelemben.6
Valószínűleg német területen (talán Nürnbergben) adták ki először 1673-ban, majd rövidesen más szedésben, de egyező tartalommal 1678-ban. Érdekessége, hogy a narratív
részek melle a város által elérhető vagy a város regisztratúrájába tartozó dokumentumokat is közöl: memoriálékat, szupplikációkat, névsorokat, beszámolókat.7 Johann
Liebergo 8 pozsonyi polgár naplója szintén evangélikus nézőpontból írja le az eseményeket. 1672–1683 közö vezete diáriumának leghangsúlyosabb része az 1672-es év.
A kéziratot Paul Lichner közölte Johann Pognernek9 a pozsonyi evangélikus templom
építéséről szóló naplójával és további 32 korabeli dokumentummal − levelekkel, jelentésekkel, beszámolókkal − együ .10 Harmadikként a pozsonyi jezsuita kollégium historia
domusának beszámolóját említem, amely a katolikus, pontosabban a jezsuita rendi
szempontból rögzíte e a történteket.11
M
1887, 50–56., K
1893, 42–46., M
1896, 79–100., R
1889, 25–29.,
S
1896, 105–133., S
1867, 89–93., H
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IV. 188. (a vonatkozó részt Szekfű
Gyula írta), (B
1980, 68–69. nem említi az 1672. évi pozsonyi esetet, csak a későbbi pereket).
Daniel Wilhelm Moller (1642–1712) Pozsonyban születe , ahol apja aranyműves volt. Tanulmányait
külföldön folyta a, többek közö a wi enbergi egyetemen jogot, teológiát és orvoslást is tanult,
majd beutazta Európát; Franciaországba, Itáliába, Hollandiába és Angliába is eljuto . Pozsonyba
1671-ben tért vissza és az evangélikus gimnázium szubrektora le . 1672 elején a pozsonyi polgárok
több, Bécsbe küldö követségének is tagja volt; ez magyarázza, hogy munkájában a bécsi és egyéb
követségek igen részletesen, plasztikusan vannak bemutatva. 1672 után Nürnbergbe menekült,
ahol az egyetem altdorfi kollégiumában kezde tanítani, 1674-ben már a metafizika és a történelem
professzora. I később egyetemi könyvtáros le és I. Lipót tudományos érdemeiért palotagróﬀá
is emelte. A császári természe udományos akadémiának is tagja volt, íróként is igen termékeny.
B
1824, s. v. Moller (Daniel Wilhelm), H
1776, 628–646., M
1896, 74.
A művet Markusovszky Reiser pozsonyi lelkésznek tulajdonítja (M
1896, 96.), Paul
Lichner szerint ő vagy Moller lehet a szerző (L
1861, III.). Magam – Horányi, Baader és a
VD17 adatbázis álláspontját osztva – Mollert tartom a szerzőnek a követségek már említe , részletes
ismertetése mia is. H
1776, 639–640., B
1824, s. v. Moller (Daniel Wilhelm), VD17
23:234871L és VD17 14:697692M.
R
1673. Az 1673. évi kiadást l. OSZK, Régi Nyomtatványok Tára, RMK III. 2640. = VD17
23:234871L; az 1678. évi kiadást l. OSZK, Régi Nyomtatványok Tára, RMK III. 2961. = VD17
14:697692M. A tartalmi egyezés mia az alábbiakban csak az 1673. évi kiadás oldalszámaira
hivatkozom.
Választo polgár, a külső tanács (centumviri) tagja. Az 1672. évi eseménysorban főképp helyben, a
városban volt fontos szerepe, a polgárság közös megjelenéseinél rendszerint jelen volt. Naplójában is
ez a nézőpont dominál, és szövegét Rimandusénál közvetlenebb hangvétel jellemzi. Vö. L
1861, 51., R
1673, 106.
1638-ban a pozsonyi tanács tagja és az evangélikus iskola- és templomépületek egyik gondnoka,
vö. P
1861, 42., M
1896, 44.
Vö. L
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A historia domus eredeti példányát a budapesti Egyetemi Könyvtár Kézira ára őrzi (Ab 98), a
továbbiakban ennek korabeli oldalszámozása alapján hivatkozom a munkára. A forrás feldolgozása
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A további elbeszélő (nyomtato ) források melle gazdag kéziratos levéltári anyag
is fennmaradt az 1672–1673. évi pozsonyi eseményekről.12 Ezeknek teljes körű feldolgozása egy későbbi tanulmány tárgya lesz, i – az általam ismert levéltári forrásokat
is többé-kevésbé figyelembe véve – elsősorban a felsorolt három narratív, naplószerű
beszámolóra összpontosítok. Ezek az eseménytörténet megismerésén túl alkalmasak
a szemben álló felek érveinek és ellenérveinek feltárására is.

Az evangélikus gyülekezet és a jezsuita rend Pozsonyban 1672 elő
A pozsonyi evangélikus gyülekezet kezdetei a 16. századra nyúlnak vissza; önálló
történetét 1606-tól számíthatjuk, amikor először le saját lelkésze. A pozsonyi polgárok
az evangélikus iskolát is rövidesen megalapíto ák, amelybe Bajorországból, a pfalz–
neuburgi hercegségből, Lauingen városából hívtak tanítót. Mivel a környező településeken, Récsén, Szentgyörgyben és Nagylévárdon is voltak gyülekezetek, a gimnázium hamarosan regionális oktatási közpon á nő e ki magát.13 Az iskolát lauingeni
mintára szervezték meg a humanista Johann Sturm pedagógiai módszere alapján.14 A
gyülekezet gyorsan gyarapodo , amit a század közepén építe templom- és gimnáziumépületek melle lelkészeik és híveik számának növekedése is tükrözö ; világi
vezetőit a város evangélikus elitje adta.15 Kezde ől fogva jó kapcsolatot tarto ak fenn
a környékbeli városok – Sopron, Kőszeg, Modor, Bazin, Szentgyörgy – evangélikus
polgáraival, valamint bécsi hitsorsosaikkal.16 A gyülekezet virágzását előmozdíto a
az osztrák tartományokból a vallásgyakorlat szabadsága mia hazánkba érkező, nagyszámú lutheránus menekült letelepedése, valamint a német (bajorországi, szászországi
és sziléziai) területekkel a kezdetek óta ápolt kapcsolat. Erre utal, hogy a 17. század

során a historia domus gépelt másolatát is használtam, amelyet Petruch Antal SJ készíte , és a Jézus
Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára (Budapest) őriz (VI. 44. 1., Petruch Antal
gépiratos forrásmásolatai, P 20, 2–4.). A historia domus vonatkozó részének fontosságára vall, hogy
két kéziratos 18. századi másolatáról tudok – feltehetően még több is van –, ezek egyike az OSZK
Kézira árában Quart. Lat. 514., a másik pedig az Egyetemi Könyvtár Kézira árában található Coll.
Kapr. A tom. XLI. 50–79. jelzeten. (Utóbbira Mihalik Béla hívta fel a figyelmemet.)
További kéziratos források találhatóak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a HausHof- und Staatsarchiv (Wien) Ungarische Akten, illetve a Finanz- und Ho ammerarchiv (Wien)
Hoﬃnanz Ungarn anyagában. Más korabeli nyomtato források is ismeretesek, amelyek közül
kiemelkedik Anton Reiser pozsonyi lelkész dialógusa, vagyis beszélgetésjátéka: R
1673 (VD17
32:651745T), vö. H
1948, 153., 728. sz. (Pozsony, 1672). A levéltári forrásokról kiváló (bár nem
teljes körű) tájékoztatást nyújt: S
1959, 140–157., különösen: 140., 205. jegyz. és 146–147., 238.
jegyz.
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1896, 1–14.
1896, 15–31.

A legelőkelőbb lutheránus családok felsorolását l. M

1896, 6.

Vö. Š
1948, 117. 1672-ben a húsvét ünneplésére Bécsből több evangélikus előkelő is Pozsonyba
érkeze .
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folyamán rendszeresen ezekről a vidékekről hívták meg az iskolai rektorokat, akik
nagyrészt a wi enbergi, jénai, strassburgi egyetemekről kerültek Pozsonyba.17
Evangélikus templomuk építését 1636-ban kezdték meg a pozsonyi polgárok és
három éven belül annak ellenére sikerült befejezniük, hogy II. és III. Ferdinánd is tilto a
az építkezést. A templom magyar lutheránus főurak, elsősorban Illésházy Gáspár
anyagi támogatásával, valamint a nádor, Esterházy Miklós közbenjárására18 készülhete el, az építéshez a Pozsonyban letelepede ausztriai menekültek pénzadománya
is nagyban hozzájárult.19 A ház alakú, torony nélküli épületet az ún. Armbruster-ház
és egy régebbi imaház helyén húzták fel a város főterén. A Szentháromság tiszteletére felszentelt német evangélikus templom tőszomszédságában 1656-ra épült fel az új
gimnáziumépület is. Három évvel később fejeződö be – I. Lipót tiltása ellenére – a
magyar és szláv (tót) ajkú hívek számára a városfal melle i kisebb evangélikus templom
építése, amelynek tornya és abban három harangja is volt. Pozsony lutheránus közösségének erejét bizonyítja, hogy vasárnaponként 4-5000 hívő látoga a a templomaikat.20
Pozsony szabad királyi város, egyú al a Magyar Királyság kormányzati központja,
koronázó város és az országgyűlések székhelye volt – nem véletlen, hogy a 17. századi
uralkodók várospolitikájában is kiemelt figyelmet kapo . Az osztrák örökös tartományokban a 16. század óta gyakorlat volt, hogy az uralkodó, aki a főhercegi városokat
saját birtokának tekinte e, korlátozta azok kiváltságait; részben a vallási egységre
törekedve, jellemzően a szabad bíró- és tanácsválasztást csorbítva, részben pedig a
gazdálkodás átláthatóbbá, a városok adófizetésének hatékonyabbá tételét célozva.21 Ez
a folyamat hazánkat a 17. századra érte el. Pozsonyban – központi helyzete mia – az
1620-as évektől állandóan napirenden volt a város középkori kiváltságainak csorbulása: nemesek beköltözése, majd a jezsuiták betelepülése, de leginkább a szabad tisztviselő-választás korlátozása révén. A Magyar Kamara 1622-től rendszeresen beavatkozo
a tanácsválasztásokba a protestánsok és a katolikusok legalább egyenlő arányú részvételét követelve. Ennek hatására 1627-ben négy katolikus tanácsost választo ak, de a
nyomásgyakorlás ellenére sem választo ak katolikus polgármestert, aki a bíró melle
Az 1681. évi soproni országgyűlés után újjászerveződő gyülekezet is e kapcsolataira építve
próbált regenerálódni. Vö. a lelkészek visszahívására te – alább említendő – példákkal, valamint
M
1896, 106. A gyülekezet, a lelkészek és tanítók német kapcsolatait további kutatásoknak kell feltárnia. Vizsgálni lehetne Pozsony közvetítő szerepét is a német területekről érkező
egyháziak és a távolabbi magyar evangélikus gyülekezetek közö , több iskolai rektor ugyanis
Pozsony után Eperjesen, Lőcsén folyta a pályáját. Az iskolai rektorokról jó á ekintést nyújt: U .,
64–75.
Esterházy Miklós a pozsonyi polgárok kérésére 1636-ban próbált az uralkodó felé közvetíteni a
templomépítés ügyében, de az építkezést az evangélikus gyülekezet a nádor többszöri kérésére
sem függeszte e fel, hogy az uralkodó – legalább hallgatólagos – beleegyezését megnyerjék. Vö.
L
1861, 6–16., M
1896, 38–39.
A II. Ferdinándhoz kötődő ellenreformáció hatására az 1620-as évek második felében újabb
menekülthullám érkeze a felső-ausztriai területekről Alsó-Ausztriába és Nyugat-Magyarországra,
vö. K
2010, 350.
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Vö. H. N

2008.

1673, 22., P

1861, M

1896,

K

Z

a tényleges vezető szerepet játszo a a városban.22 A Magyar Kamara az 1650−60-as
években kevesebbet foglalkozo a városi tisztújításokkal, bár Pozsony ekkor is kapo
utasításokat a katolikus tisztviselők arányának növelésére. 1672-re azonban már a
városi tanács jó része és a polgármester is katolikus volt.
A katolikus egyház pozsonyi megerősödéséhez a korra jellemző, ún. „térítő ellenreformáció” eszközeivel a jezsuita rend is hozzájárult.23 Kollégiumukban hosszas előkészületek után 1627 novemberében kezdődö meg a tanítás.24 Iskolájuk népszerű volt,
és helyzetéből fakadóan igen széles nyilvánosságot kapo . Az alapító Pázmány Péter
óta számos támogatója volt az intézménynek. Közülük kiemelkedik Lippay György
érsek, illetve Kollonich Lipót kamaraelnök.25
A jezsuiták iskolájuk, társulataik, lelkipásztori tevékenységük révén – a virágzó
evangélikus gyülekezet melle – meghatározó tényezői le ek az egyházi életnek,
annak ellenére, hogy 1672-ig nem volt saját templomuk a városban. A Szent Mártonplébániatemplomban, azaz a koronázó templomban teljesíte ek liturgikus szolgálatot,
amelynek gazdája a székeskáptalan volt. A templom melle helyezkede el kollégiumés gimnáziumépületük is. A városi térben azonban – habár ez a káptalani épületekről
is elmondható volt – inkább periférikus, mint központi helyzetben voltak. Ehhez képest
1671-re jelentős fejlődésen ment keresztül az intézmény: összesen 13 jezsuita pap, 4
magiszter és 9 segítő testvér tartozo a kollégium állományába, összesen 25 fő.26 A
gimnáziumukban pedig már 375 diák tanult összesen 8 osztályban.27
Az 1670-es évtized országszerte számos templomot ju ato (részben vissza) a katolikus egyház használatába. A városokon belül az ellenreformáció és a barokk hatása
mégis nagyrészt a 18. században bontakozo ki.28 A 17. század végi változások azonban
ennek a fejlődésnek már megteremte ék a feltételeit, amikor számos telket, épületet
ju a ak az egyház vagy egyes szerzetesrendek tulajdonába. A jezsuita rend pedig ezek
közö is kiemelt helyen állt, így a politikai és hatalmi változásokat is tükröző térnyerésük egyú al a rend hazai történelmében is új lehetőségeket teremte . Reprezentatív,
demonstratív, szimbolikus jellege volt annak, hogy a városok központjában kaptak
épületeket. Bár a magyarországi városi tér korabeli változásainak összehasonlító vizsgálata még várat magára,29 egy ilyen témájú leendő feldolgozáshoz a pozsonyi példa is
jó adalék, modellértékű ese anulmány lehet.
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1946, 249−255.

A „térítő (földesúri) ellenreformáció” jelentéséről és jellemzőiről l. P
A pozsonyi kollégiumalapítás történetéről l. D
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1896, 74–76., 103.
IV., 259−260.

Vö. Matrica gymnasii Posoniensis, 1672–1673. év: rhetor 48, poeta 42, syntaxista 71, grammatista 33, principista 49, parvista 59, minor 36, minimista 37.
A barokk térhódításának folyamatáról l. pl. Nagyszombat esetét: G

2004.

Magyarországra nézve egyelőre nem lehet pl. az osztrák területekhez hasonló összehasonlító vizsgálódásokat folytatni – a várostörténeti atlasz hazai és szlovákiai köteteinek hiányában. Az ellen-
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A templomelvétel szándéka, az ellentét kibontakozása
(1672. február–március)
1672. február 1-jén hétfőn Szelepcsényi György esztergomi érsek Bán András pozsonyi
polgármesterrel és Johann O városbíróval őrizetbe vete e a városi szószólót, Caspar
Pirglernt, aki négy nyelven tudo , és jogi jártassága mia is veszélyes tanácsadónak
tűnt a polgárság oldalán. A városháza börtönébe zárták, de február 24-én a polgárok
kiszabadíto ák.30 Február 2-án David Titius31 és Anton Reiser32 prédikátorokat az érseki
udvarban összegyűlt tanács elé híva a két érseki küldö , Kálmánczay János kanonok33
és Bársony János személynöki ítélőmester. Mivel a polgárok gyanakodtak, mintegy
húszan elkísérték a lelkészeiket.34
Másnap reggel 8 órára a polgármester a városházára híva a a polgárokat. I rövidesen hét érseki küldö is megjelent, Pongrácz György váci püspök,35 Gubasóczy János
pécsi püspök,36 Kálmánczay és Szomolányi Benedek37 pozsonyi kanonokok, Kerekes
reformációnak a városi térben való leképeződésére vonatkozó ausztriai vizsgálat pl. P
2007. Hazai viszonylatban a legújabb, hasonló témájú vizsgálódás az egri egyházmegye szakrális
városi tereinek használatáról szól: M
2012.
R

1673, 25., L

1861, 44.

David Titius (1619–1679) sziléziai származású, wi enbergi tanulmányai után Queitsch majd
Peterswaldau sziléziai városok lelkésze. 1654-től működö Pozsonyban mint első lelkész, majd 1667től esperes is. 1672-ben Pozsonyból már senior lelkészként távozo Boroszlóba, majd Sziléziába,
ahol Wohlauban le lelkész és szuperintendens. Több magyarországi gyászbeszéde nyomtatásban
is megjelent. M
1896, 96., R
1889, 28., S
, s. v. Titius Dávid., RMNy IV. 3616.
sz.
Anton Reiser (1628–1686) Augsburgban végezte a gimnáziumot, 1646-tól Strassburgban,
Tübingenben és Giessenben tanult teológiát. 1651-ben szerze magiszteri fokozatot Altdor an,
majd Selmecbányán le diakónus. 1659-től Pozsonyban volt lelkész, a katolikusok elleni
prédikációiról volt híres. 1675-től Öhringenben a Hohenlohe hercegi család udvari lelkésze, majd
1678-tól Hamburgban lelkész. A magyarországi protestánsüldözésről több műve is megjelent. NDB,
s. v. Reiser, Anton, R
1889, 28., M
1896, 96., S
, s. v. Reiser Antal.
A forrásokban Galmanzay vagy Kálmánczay névalakban szerepel; pozsonyi kanonok 1659-től,
1680-tól prépost. R
1880, 271. A polgárokkal való tárgyalások során rendszeresen érseki
küldö ként jelenik meg, vö. pl. R
1673, 25–26.
Közö ük volt Liebergo is. R

1673, 25., L

1861, 44.

Pongrácz György (1657–1676) báró, Nagyszombatban és Rómában végezte egyetemi tanulmányait,
1654-től győri, majd 1657-től esztergomi kanonok, 1663-tól olvasókanonok, 1668-tól nagyprépost.
1669-től kineveze , 1672-től felszentelt váci püspök, ekként a katolikus megújulás híve: 1673-ban
egyházlátogatást tartato , 1674-ben egyházmegyei zsinatot hívo össze, Nagyszombatban saját
házában ado helyet saját egyházmegyés kispapjainak. C
1915, 40–41., S
1947, 71.,
K
1900, 274–276.
Gubasóczy János (1655–1686) nagyszombati születésű, a bécsi Pazmaneumban, majd Rómában
tanult teológiát, 1655-től esztergomi kanonok (1679-ig), 1665-től nagyszombati plébános,
1667-től éneklőkanonok. 1668-tól pécsi püspök, ekként a Ro al János gróf által vezete , FelsőMagyarországra kineveze teljhatalmú lőcsei bizo ság tagja (1670). 1676-tól váci püspök, 1680tól nyitrai püspök és kancellár, 1685-től kalocsai érsek. Végrendeletében – a nagyszombati közös
szemináriumon belül – 12 kispap nevelésére te alapítványt. K
1900, 272–273., S
1947,
71–72., F
2003, 59. (173. sz.).
Szomolányi Benedek 1661-től pozsonyi kanonok. R

1880, 271.
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Moson megyei alispán, Bársony ítélőmester és Majláth Miklós királyi jogügyigazgató.38 A küldö ek a császár parancsára és az érsek utasítására hivatkozva a polgároktól kérték, hogy adják át az evangélikus templomok és iskola kulcsait, mivel azok
királyi telkeken, de uralkodói tiltás ellenében épültek. Ennek igazolására II. Ferdinánd
1636-ban kelt tiltó parancsát muta ák be és olvasták fel a polgároknak három nyelven,
újabb uralkodói paranccsal azonban nem rendelkeztek. A tanácsurak a küldö ektől
egyelőre haladékot kértek. A jezsuita beszámoló szerint a városi tanács és a katolikus
polgárok egyetértő igenlő válaszával szemben csak a lutheránus polgárok álltak ellen
az érsek kérésének.39
Miután délidőben a küldö ek az érseki udvarba távoztak, a városháza elő i téren
a császári katonaság két egysége állt fel Schü és Geymann kapitányok vezetésével,40
nyilván a polgárok megfélemlítésére, de egyelőre semmiféle atrocitás nem történt. A
délután fél 2-re visszaérkező küldö ek számára rövidesen egyértelművé vált, hogy
az evangélikus polgárok nem szándékoznak szó nélkül átadni a kívánt kulcsokat.
Ezért – továbbra is három nyelven – elkezdték őket győzködni és fenyegetni, hogy
engedetlenségük az uralkodóhoz való hűtlenséggel egyenlő, tagadó válaszukkal
akár városi szabadságaikat is elveszthetik. A figyelmeztető beszéd után a küldö ség
a városi tanáccsal együ ismét visszavonult, majd a Vormundot41 kérték meg, hogy
közvetítse nekik a polgárok válaszát. A sürgetés és a fenyegetések ellenére a közösség
haladékot kért. A küldö ek erre a parancs megtagadóit egyenként kívánták (volna) a
tanácsszobába hívatni, a polgárok azonban ezt megtagadták. Kiválaszto ák maguk
közül Vitnyédi Jánost,42 hogy a közösség nevében tudassa válaszukat: hűségesek az
uralkodóhoz, de haladékot kérnek, ameddig követeik útján közvetlenül az uralkodó
elé terjeszthetik az ügyet. Va ay István katolikus tanácsúr43 azonban hiába híva a a
szenátus elé a kiválaszto Vitnyédit, a polgárok őt egyedül nem engedték megjelenni.
Az evangélikus visszaemlékezések szerint a lutheránus polgárság jelmondata is ekkor,
Majláth Miklós királyi jogügyigazgató (fiskus) 1650–1682, vö. F

1988, 114.

Historia domus, 2.
Vö. Historia domus, 2. A Herberstein-ezred két századnyi gyalogságát 1671-ben vezényelték
Pozsonyba, Schü és Geymann kapitányok vezetésével, vö. R
1673, 18. A templomelvétel
után 1672. júliusban tervezték őket elvezényelni, de ez valószínűleg nem történt meg, így továbbra
is Pozsonyban maradtak, vö. S
1959, 153., 157. (200. sz., 217. sz.).
Talán már ekkor is Pongrá Kristóf (Christoph Pongra ), aki szószólóként 1672. febr. 17-én jelenik
meg, a tanács és a polgárság tárgyalásakor. L
1861, 47., vö. R
1673, 106.
Vitnyédi János Vitnyédi István (l. 45. jegyz.) fia, 1644-ben születe Sopronban. 1657–1658ban Wi enbergben, majd 1659–1661 közö Strassburgban tanult. Az irodalomtörténet az első
magyarországi szerzőtől fennmaradt francia nyelvű vers írójaként tartja számon, amely 1663ban, Tübingenben jelent meg. Atyja halála után, 1670-ben a soproni tanácstól kérte születési
bizonyítványát, hogy pozsonyi polgárjogért folyamodjon. 1671-ben már ekként említik, egyú al
nemes is volt. Élete és tevékenysége nagyrészt feltáratlan, politikai szerepét, pozsonyi tevékenységét
a legfrissebb szakirodalom sem említi, vö. MaMűl XII., 476. (a szócikk szerzője Ötvös Péter).
Irodalmi jelentőségére l. B
1986.
Va ay István a városi tanács tagja (1672), egyú al a Magyar Kamara tisztviselője. 1660-ban a
pozsonyi tisztújítás ellenőrzésére királyi biztosként küldték ki, de a tanács sértege e és kidobással
fenyege e. Vö. F
1946, 255., H. N
2005, 220.

A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele
Vitnyédi szájából hangzo el először: „egy mindenkiért, mindenki egyért”.44 Va ay a
tanács nevében meg is fenyege e Vitnyédit lázadó apja45 emlékét felidézve, az ekkor
már pozsonyi polgárjoggal bíró fiatalember azonban ezt kikérte magának. Az érseki
küldö ség így eredmény nélkül távozo , az evangélikus polgárok azonban délután
5 óra körül négytagú küldö séget indíto ak Bécsbe Johann Georg Tümpfel, Ludwig
Pertonides, Johann David Neckler46 és Vitnyédi János polgárok személyében.47
A jezsuita historia domus már a tárgyalások leírásakor is kiemeli Vitnyédi szerepét,
és neki tulajdonítja az evangélikusok ellenállásra tüzelését, felingerlését. A beszámoló szerint a városi tanács az érseki küldö ekkel együ visszavonulva beszélte meg,
hogyan lehetne letartóztatni a nemes polgárt. Arra juto ak, hogy gróf Pálﬀy Miklós
mint Pozsony vármegye főispánja és ekként a királyi vár parancsnoka48 rendelkezzék
elfogatásáról. Pálﬀy Johann Ludwig Gösinger királyi várnagynak ki is adta a letartóztatási parancsot. A Dunán a követek már a Gösinger által utánuk küldö katonák elől
menekülve keltek át. Az üldözés éjszaka is folytatódo . A Bécsbe igyekvők szekerét
Prellenkirchennél49 érték utol a katonák, de csak Regelsbrunnál tudták őket megállítani.50 A többi követ elfogására a katonák nem kaptak megbízást, de azok fogoly polgártársukkal együ szintén visszatértek Pozsonyba.51
Vitnyédi elfogásának híre azonban megelőzte visszahozatalát. Reggel, mire a
katonák visszaérkeztek, a Duna partján nagy tömeg várakozo . A Vitnyédi kiszabadítására – több százan – odaseregle városbeliek a katonaságtól elragadták a foglyot,
majd „diadalmenetben”, a Vödric-kapun52 át a város főterére, a városházára vi ék.
Nem zavarta őket Gösinger várnagy tiltása sem. I azonban a városi tanács útját állta a
további „rebelliónak”, és Vitnyédit néhány polgár végül Pálﬀy Miklós háza elé kísérte,
ahonnan az őrség a királyi várba veze e. A tanács valószínűleg felismerte az egész
városra nézve veszélyes helyzetet, és a lázadás látszatát is elkerülendő adták ki inkább
a friss pozsonyi polgárjoggal, viszont terhelő apai örökséggel bíró társukat. Azt is
R
1673, 30., L
1861, 45. „einer leidet für alle und alle für einen”, vö. Historia domus, 3.
„Unus pro omnibus, omnes pro uno.”
Vitnyédi István (1612–1670) a protestáns köznemesség egyik vezére, a Wesselényi-szervezkedés
egyik kulcsszereplője, aki levélíróként, Zrínyi Miklós híveként és az eperjesi evangélikus főiskola
egyik legfőbb támogatójaként is ismert. A Wesselényi-mozgalomban való részvétele mia – mivel
soproni polgár volt – az uralkodó megparancsolta a soproni tanácsnak iratai és házai elkobzását,
amit azonban fiai megakadályoztak. Közülük csak Pál maradt Sopronban. Életére szakirodalommal
l. MaMűl XII., 475–476. (a szócikk szerzője Csillag István).
Pozsonyi polgárok, a külső tanács tagjai, vö. R
tanács tagja, vö. U ., 108.
R

1673, 26–31., L

1673, 107. Vitnyédi János nem volt a külső

1861, 44–45.

Erdődi Pálﬀy Miklós gróf (?–1679), Pozsony vármegye örökös főispánja (1653–1679). 1649-től
királyi kamarás, majd főajtónállómester (1650) és aranysarkantyús vitéz (1653), 1662-től főkamarás.
F
1994, 92., J
1910, 505–506.
Falu Alsó-Ausztriában, Pozsonytól délnyugatra.
Falu Alsó-Ausztriában, a Bécs felé vezető úton, a Duna jobb partján.
R
O

1673, 31–32., L
1905, 513–514.

1861, 45., Historia domus, 3–4.
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tudniuk kelle , hogy az érsek mennyire nehezményezte a város lakosainak erőszakos
fellépését a császári katonasággal szemben.53 Ez az akció a pozsonyi polgárok ellen
lefolytato perben is az egyik fő vádpont, illetve a megidéze ek „rebellis” voltának
egyik fő bizonyítéka le .
Vitnyédi kiszabadítása mia február 5-én pénteken néhány polgárt a tanács a városházára idéze és letartóztato , de az ügy egyelőre elsimult, mert pár nappal később
magát Vitnyédit is szabadon engedték.54 A káptalan és a városi tanács azonban már
ekkor vizsgálatokat kezdeményeze , hogy a „felségsértő bűnte et” tanúvallomásokkal
is igazolni tudják.55
A február eleji események hatására a lutheránus polgárok kétféle reakciót adtak.
Az egyik az önvédelem volt: a templomokat és az iskolát evangélikus polgárok, helyi
szőlőmunkások, parasztok és kézművesek kezdték el őrizni, akik munkaeszközeikkel
és más fegyverekkel védekeztek egy esetleges erőszakos katonai akció ellen.56 A feszült
közhangulatot tükrözi az a szóbeszéd is, amely szerint február 8-án hétfőn jezsuita
diákok akartak éjszaka behatolni az iskola hátsó kapuján, hogy azt csellel elfoglalják,
az őrséget látva azonban megfutamodtak.57 A polgárok közül néhányan – talán épp az
ausztriai menekültek – már a február eleji események után előkészületeket te ek, hogy
elhagyják Pozsonyt és külföldre távozzanak.58 A polgárság másik célja az volt, hogy a
templomok átadásának ügyét közvetlenül I. Lipót király elé terjesszék. Kezde ől fogva
az volt ugyanis a kulcsok átadása elleni fő érvük, hogy arról aktuális uralkodói parancsot nem tudtak nekik felmutatni, minthogy ilyen nem is léteze . E törekvés szellemében első követségük február 6-án ért Bécsbe, ahol másnap délután fogadták őket a
császári udvarban kihallgatáson. I adták át az uralkodónak az első memoriáléjukat,
amelyet később még majdnem két tucat követe .59
A következő napokban Szelepcsényi célja a város evangélikus egyházi és világi
vezetőinek meggyőzése volt. Február 9-én evangélikus tanácsurakat hívato az érseki

R

1673, 32., L

R
1673, 33., L
szabadon.

1861, 45., Historia domus, 5–6.
1861, 45–46. A letartóztato

polgárokat febr. 12-én engedték

Historia domus, 6.
Az evangélikusok közül sokan felfegyverkezve jártak, és éjszaka olykor a városi őrséggel is
összetűzésbe kerültek, vö. Š
1948, 108–109., 28. jegyz. (A szlovák nyelvű tanulmány fordításában
nyújto segítségét köszönöm Barta Tamásnak.)
R
1673, 33. Az evangélikusok templom- és iskolaőrzése a katolikus tanácsurakat is bosszanto a, vö. L
1861, 45–46. Egy másik rémhír szerint február 12-én éjjel katonák hatoltak be
az evangélikus templomba és lutheránus polgárok házainak kirablására is készültek. R
1673, 34.
Ez Majláth Miklós tiltakozása ellenére valószínűleg meg is történt. Ő sem a polgárokat sajnálta
elengedni, hanem az általuk elvi javakat szere e volna Pozsonyban tartani. A későbbiekből nem
tudok hasonló esetről, de néhányan bizonyosan elhagyták a várost, mert amikor vissza akartak
térni, házaikban a helyükre beköltöztete környékbeli katolikusokat találták. Š
1948, 105. (21.
jegyz.)
R

1673, 33.

A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele
udvarba, akik közül kiemelkede Johann Ernst Auer.60 A következő két napon David
Titius lelkészt egyebek melle a rebellisekkel feltételeze kapcsolatáról fagga a Majláth
Miklós. Az evangélikusokra nézve terhelő vallomások gyűjtésén kívül valószínűleg
az le volna a célja, hogy a prédikátort a városból és az országból való önkéntes távozásra vegye rá, de egyelőre eredménytelenül.61
A polgárság egészét február 13-án szombaton híva ák újra a városházára. Az érsek
felolvasta a nekik a Bécsbe küldö követeinek – Pongrácz és Gubasóczy püspököknek
és Bársony ítélőmesternek – a beszámolóját az uralkodónál elért sikereikről. Ezzel akart
nyomást gyakorolni a polgárokra. Az evangélikusok válasza a később is visszatérő
elemekből állt: királyi parancs nélkül nem adhatják át a kulcsokat, és Bécsben vannak
a követeik az uralkodó válaszára várva.62
Az érsek erőszakos eszközök helye két nappal később Auer tanácsurat – egyben
az evangélikus templom felügyelőjét – udvarába híva a ebédre. I spanyol és tokaji
borokkal bőven megita a, majd az őt hazakísérő Kálmánczay kanonokra és Va ay
tanácsúrra bízta, hogy megtudják az evangélikus templomra vonatkozó iratok hollétét.
A tervet azonban nem sikerült megvalósítani, mert néhány polgár megelőzte őket, és
a dokumentumokat szétoszto ák maguk közö .63
Február 16–18. közö a polgárságnak minden nap meg kelle jelennie a városházán, ahol tovább győzködték és fenyege ék őket, csekély eredménnyel.64 Az sem
hozo á örést, hogy február 18-án már egy evangélikus tanácsos, Christoph Spindler
szólalt fel a polgárság elő , aki a kulcsok átadása melle érvelt, Liebergo beszámolója
szerint „már jó pápistaként”, és azzal fenyegetőzö , hogy császári katonaságot fognak a
városba vezényelni.65 Este a gimnáziumépülethez vonult ki Hangossy András66 városkapitány néhány katonával, feltehetően azért, hogy az o őrködő evangélikus parasz-

Az Auer család a század eleje óta tagja volt a pozsonyi evangélikus elitnek, vö. M
6. Johann Ernst Auer szenátor, egyben az evangélikus templom felügyelője is volt, vö. R
1673, 36., 106.

1896,

R
1673, 33., L
1861, 46. Titiust a német evangélikus templomban 1670-ben tarto –
még említendő – gyűlésről, Mikulas Drabíkkal és a magyarországi felkelőkkel feltételeze kapcsolatáról is fagga ák, vö. Š
1948, 105.
R

1673, 35., L

1861, 46.

Rimandus és Liebergo beszámolói ezt az esetet eltérően írják le. Rimandus szerint a leitato Auert
hazakísérő Kálmánczay és Va ay elől ve ék el a polgárok az iratokat, Liebergo szerint azonban
az iratok erőszakos elvételének kísérlete megelőzte Auer meghívását, akit azután azért itato le
az érsek, hogy így tudakolja meg tőle a dokumentumok hollétét. Az őt hazakísérő urakat végül
a polgárok akadályozták meg, hogy bármit is magukkal vigyenek Auer házából. R
1673,
36., L
1861, 46. Az esetet a jezsuita beszámoló nem említi. Február 16-án Kálmánczay és
Va ay az iratok hollétével kapcsolatban újabb kihallgatásokat végeztek, vö. Š
1948, 106.
R

1673, 36–38., L

1861, 47–48.

L
1861, 48. Spindler az evangélikus forrásokban ezután az áruló szerepében tűnik fel. –
Az sem meglepő, hogy a május 14-én már kineveze polgármesterként áll a város élén. Vö. U .,
58–59.
Városkapitány (Stadhauptmann), egyben a belső tanács tagja, vö. R

1673, 106.
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tokat és polgárokat név szerint összeírják.67 A lutheránusokat ez mélységesen felháboríto a: Liebergo – közvetlenebb hangvételű – naplója szerint, ha o találták volna
az iskolában a kapitányt, apró darabokra marcangolták volna, hogy asszonyaik pacalt
főzhessenek belőle.68
Február 19-én, pénteken a külső tanácsot híva ák a városházára, de a felfokozo
hangulatban a térre az egész polgárság összegyűlt. A tanács híva a az evangélikus
templom gondnokát,69 akit felszólíto ak, hogy az őrködő lutheránusokat zavarja el
az iskolából és a templom elől. Ő azonban ezt nem tudta és nem is akarta megtenni,
arra hivatkozo , hogy nem ő hívta oda a parasztokat és szőlőmunkásokat, és nincs is
hatalma elküldeni őket. A városkapitány is hiába próbált behatolni az iskolaépületbe.70
Közben a pozsonyi követek újabb 20 polgárt küldtek Bécsbe, és Lamberg udvari főkamarás segítségével benyújto ák az uralkodónak második és harmadik memoriáléjukat
is.71
A hónap utolsó napjaiban az érsek nem híva a többé a polgárság egészét a városházára. Ehelye Anton Reiser és Valentin Sutorius72 lelkészeket, illetve a templomgondnokot győzködte hosszasan Kálmánczay kanonok, aki a kulcsok hollétét próbálta
megtudni, nem sok eredménnyel.73 A városban a hangulat feszült és gyanakvó maradt.
Március első fele eseménytelenül telt, bár a templomkulcsok átadása körüli huzavona tovább folytatódo . Az érseket egyre jobban bosszanto a az eredménytelenség,
ezért az evangélikus főembereket Bécsbe idézve akarta megfélemlíteni. Parancsára
elsőként Auer, Gálfi Ádám és Zacharias Peringer indultak el a császárvárosba.74
Március 18-án megint egy „nagyon kellemetlen ügy” történt az iskolában.75 A tanácsurakat az érseki udvarba híva ák, majd az iskola vizitálására kiküldték Va ay tanácsost mint királyi embert és Szomolányi kanonokot mint káptalani embert. Már az iskolaépületbe való behatolás is nehézséget jelente számukra: Va ay ugyan bejuto az
épületbe, de ezt az o tartózkodók hamar észreve ék, és a kanonokot már nem engedték
R
1673, 39. Valószínűleg ez volt a valós érv, és nem az, amit Liebergo leírt: hogy az őrség
titokban, éjjel akarta elfoglalni a gimnáziumépületet. L
1861, 48.
L

1861, 48.

Talán azonos a név szerint csak később említe iskolai rektorral és lelkészsegéddel, Christian
Piringerrel. Vö. L
1861, 63.
R
1673, 39., L
1861, 49. Liebergo szerint Hangossy az iskolába való behatolási
szándékát azzal indokolta, hogy egy o tartózkodó rossz erkölcsű asszonyt akar elfogni, amit a
polgárok nagy feháborodással fogadtak: „...er solle seinen Meierhof visitiren, er hält das ganze Jahr
Huren, Buben und lauter Beutelschneider in seinem Meierhof, er soll dieselbigen nicht leiden; in unserer
Schule treﬀe man dergleichen Leute nicht an.”
Február 18-án és 21-én. R

1673, 39–40., L

1861, 49.

Valentin Sutorius (1633–1708) römhildi származású, 1672 után Koburgba ment, 1673-tól Römhildben
lelkész, majd szász hercegi egyháztanácsos, szuperintendens. 1682-ben a pozsonyiak visszahívták,
de nem tért vissza. M
1896, 96., R
1889, 28., S
, s. v. Sutoris Bálint.
R

1673, 41., L

1861, 50., vö. Š

1948, 109.

L
1861, 50. Gálfi Ádám a nagyszombati törvényszék elé idéze ek névsorának végén
szerepel, de nem a polgárok közö . A Liebergo által említe Zacharias Peringert nem sikerült
azonosítani, nem kizárt, hogy Christian Piringer lelkészsegéddel azonos. R
1673, 110.
L

1861, 50.
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be. Szomolányi hiába próbálta karjaival megtartani az ajtót, azt alaposan rácsapták.76
Va ay az épületen belül a sekrestyés77 konyhájáig juto el. A lutheránusok kérték, hogy
távozzon, majd bundájánál megfogva kilökték az ajtón – a jezsuita beszámoló szerint
úgy hanya ese , hogy még a kalap is messze lerepült a fejéről.78 A lármára asszonyok
seregle ek össze, szitkozódni kezdtek, ütlegelni és rugdosni kezdték a hívatlan vendégeket.79 A két küldö et egy katona közbelépése mente e meg, aki kivont karddal siete
segítségükre. A csődületet maga Schü kapitány is tetézte: ahelye , hogy utat ado
volna a menekülőknek, amikor – talán az evangélikusok hívására – a helyszínre érkeze , hagyta, hogy a felbőszült pozsonyiak a gabonapiacra kergessék a küldö eket. Az
érsek mindezt végignézte saját ablakából, és a történteken, főképp a kapitány magatartásán annyira felbőszült, hogy rövidesen maga elé híva a és megfeddte. Ő azonban az
érsekkel szemben az evangélikus közösség álláspontján volt: nincs császári parancs,
ezért nincs okuk a templomuk átadására.80 Az eset után az evangélikusok megerősíte ék a gimnázium- és templomépületek őrségét, és különféle eszközökkel – sóval,
mésszel, homokkal, kardokkal, tőrökkel, hosszú dorongokkal, piszkavasakkal – szerelkeztek fel egy esetleges újabb erőszakos behatolás ellen.81 Az érsek parancsára három
polgárt, akik már az ügy kezdeténél is jelen voltak, azonnal letartózta ak.82
Másnap a polgármester híva a a polgárokat a városházára, ahol a „hitehagyó”
Spindler tanácsúr ismét megfenyege e, majd felszólíto a őket a kulcsok átadására. A
királyi ember megtámadása később is igen hangsúlyos vádpont maradt. Spindler már
ekkor figyelmezte e a pozsonyiakat, hogy ez az ügy az érseknek lehetőséget ad az
ellenük való jogszerű, bírósági eljárásra.83
Március utolsó két hetében (március 21–31.) nem volt több látványos esemény, mégis
fontos változások történtek. Egyrészt a pozsonyi ügybe ekkor kapcsolódo be aktívabban Kollonich Lipót kamaraelnök, aki ismételten követelte a kulcsok átadását, és
a március 18-i tumultus résztvevőinek – és általában a „rebellis” polgároknak – a név
szerinti listáját, a terveze bírósági eljárás céljából. A polgárok névsorát végül csak
Schönvi ky szerint Szomolányi kizárásakor két helyen is eltörték a karját. S
Valószínűleg szintén Christian Piringerrel azonos. Vö. L

1896, 113.

1861, 50., 63.

Historia domus, 7.
Rimandus szerint közö ük az a (rém)hír terjedt el, hogy a királyi és káptalani embernél vannak a
templomok és az iskola kulcsai. R
1673, 44.
R
1673, 43–44., L
1861, 50–51., Historia domus, 6–7. Az érsek és Schü kapitány
kapcsolata kezde ől fogva ellentmondásos volt. A historia domus szerint Schü elköteleze lutheránus volt, de Geymann sem volt katolikus, ezért kétséges volt, vajon egy tumultus esetén kinek
a pártját fogják. Vö. Historia domus, 2. A Haditanács 1672. októberben intézkede , hogy Geymann
helyére katolikus kapitányt helyezzenek, S
1959, 161–162. (232. sz.)
L

1861, 51., vö. R

1673, 51–52.

Urban Büchler kovácsot, Mathias Kácser vargát (Ka ert) és Christoph Eisert, de őket másnap már
szabadon is engedték, vö. L
1861, 51. Kácser a pozsonyiak második bécsi küldö ségének
is tagja volt 1672. febr. 19-től, vö. U ., 49. A három polgárt márc. 21-én megint megidézték a városházára, majd a közülük egyedül megjelenő Kácsert a vele tartó polgárok nem engedték újra letartóztatni. U ., 52., Historia domus, 8. Az esetről l. még Š
1948, 110.
R

1673, 44., L

1861, 51.
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április 22-ére sikerült kisajtolnia a városi tanácsból.84 Másrészt az evangélikus polgárok
saját tanácsuraikkal szemben is bizalmatlanná váltak. Miután március 21-én az ötödik
memoriáléjukat is átadták Bécsben, a következő memoriálé kapcsán a polgárok arról
szereztek tudomást, hogy abban rájuk nézve hátrányos részek is vannak, amelyek
a kompromisszumkészebb tanács véleményét tükrözték.85 Ráadásul a memoriálék
benyújtása egyre értelmetlenebbnek tűnt. Március 26-án a bécsi Magyar Kancellárián
érdeklődő pozsonyiaknak azt a választ adták, hogy ügyükben az érsek az illetékes,
őt keressék.86 A pozsonyiak bécsi aktivitása mégsem volt teljesen értelmetlen: hosszú
távon elérték, hogy udvarbeli és külföldi előkelők is tudomást szerezzenek sérelmükről
és (később) közbenjárjanak értük. Harmadrészt pedig a királyi és káptalani emberek
elleni fellépés megadta a lökést, hogy bármikor bevethető, feltétlenül engedelmes katonaságot bocsássanak Szelepcsényi és Kollonich rendelkezésére, akik ennek érdekében
mindent elköve ek a császári udvarban.87 A Haditanácsban rövidesen döntés születe arról, hogy az akkori helyőrség helye újabb csapatokat vezényelnek Pozsonyba,
és kérték a lázadók név szerinti jegyzékét. A hónap végén Kollonich is beszámolt a
pozsonyi zavargásról.88 A város elleni katonai mozgósítás előszelét alighanem érzékelték a pozsonyi szenátorok is.

Katonai beavatkozás és a polgárság törvénybe idézése
(1672. április–május)
Az április elején jellemző városbeli közhangulatot jól érzékelteti a jezsuita beszámoló,
amely szerint a Bécsből visszatérő követek azt terjeszte ék, hogy az uralkodó nem
tud ügyükről, és minden csak a „papok műve”.89 A császári katonaság várható érkezésének híre is elterjedt.90 Az evangélikusok a követek által hozo jó hírekre – és virágvasárnap ünnepére – való tekinte el újra kinyito ák templomukat, és április 10-én
vasárnapi istentiszteletre gyűltek össze. A délutáni prédikáció ala érkeze meg négy
gyalogos és két lovas század a császári Pio-ezredből, Octavio Nigrelli91 főstrázsamester
R

1673, 45–46., 51., L

1861, 52–53., vö. Historia domus, 10.

Ezt a bizalmatlanságot Rimandus, széles nyilvánosságnak szánt művében egyáltalán nem
érzékelteti, csupán a polgárok szempontját rögzítő Liebergo kéziratos naplója őrizte meg.
L
1861, 53–54.
R

1673, 47.

Vö. Historia domus, 10.
S

1959, 141–143. (159., 160., 162., 164. sz.)

Historia domus, 10.
Már ápr. 8–9-én. Vö. Historia domus, 11.
O avio Nigrelli (?–1703) a császári hadsereg olasz származású tagja. Pozsonyi szerepvállalása
– 1672-ben a Pio-ezred főstrázsamestere – pályájának eddig ismeretlen, korai szakaszába nyújt
bepillantást. Később I. Lipót kamarása (1677), a Starhemberg-regiment alezredese és címzetes
ezredes (1680), majd gyalogosregiment-ezredes (1682), vezérőrnagy (General Feldwachtmeister, 1685),
altábornagy (Feldmarschall-Leutnant, 1689), majd táborszernagy (Feldzeugmeister, 1695). Csáky István
névleges főkapitánysága (1681–1699) ala és után a felső-magyarországi (kassai) főkapitányságot
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(Oberst-Wachtmeister) vezényletével.92 A gyalogságot a polgármester be is engedte a
városba a Mihály-kapun93 át. Azonnal a főtérre vonultak, és éppen a délutáni prédikáció végére értek oda, így a templomból távozók közö nagy riadalmat kelte ek.
Hangossy városkapitány a Halász-94 és a Vödric-kapuk kulcsait azonnal át is adta
Nigrellinek, a polgárság tudta nélkül. A Mihály- és a Lőrinc-kapuk95 kulcsait azonban
a polgárok elve ék őrzőiktől, nehogy azok is a főstrázsamester kezébe kerüljenek.
Nigrelli ezért a két városkapura új zárakat csináltato .96
Másnap Nigrelli beszállásolta katonáit, ami hosszú távra (hét évre) komoly terhet
jelente a városnak. Mivel Schü és Geyman csapatai már be voltak kvártélyozva, csak
nehezen tudtak a mintegy 1200 fős, frissen küldö császári seregnek helyet teremteni.
Házanként 2–24 embert szállásolták el, és ebben nem te ek különbséget a felekezeti
hovatartozás alapján. Pozsonyban a katonai beszállásolás mértéke a város teherbíró
képességének maximumát súrolta.97
A katonaság jelenléte nem te e kétségessé a templomok és az iskola sorsát, mivel
azonban ezek elvételére vonatkozó uralkodói parancs továbbra sem volt, ez nem következe be azonnal. Sőt, miután a nagyhéten félelemből zárva tarto ák az evangélikus
templomot, nagypénteken felkeresték a lutheránus polgárok Nigrellit, hogy engedélyt
kérjenek a húsvét megünneplésére. A főstrázsamester kétértelmű válasza után a nagyszombati istentiszteletet zavartalanul megtarto ák.98
Az uralkodó április 16-i parancsa újabb csapást mért Pozsony város polgáraira. I.
Lipót a Szent György napján esedékes tanácsválasztás elhalasztását kérte. A parancslevelet Pálﬀy Tamás nyitrai püspök, kancellár muta a be a polgároknak, akik közül
egyesek a katolikusok és különösen az „áruló” Spindler tanácsos mesterkedését lá ák
ebben.99 A parancs ellen a polgárok azonnal tiltakoztak,100 Bécsben újabb memoriálékat
adtak be.101 Az április 24-i tisztújítást azonban nem tudták megtartani. Ráadásul előző
nap a polgármester vizsgálatot tarto a Va ay és Szomolányi elleni incidens ügyében;

ténylegesen Antonio Caraﬀa, majd ő töltö e be. Szerepe volt a Rákóczi-szabadságharc kezdeteinél is. S
-B
2006, 68., P
1997, 274., II. Rákóczi Ferenc emlékiratai, 302., 315., 329.
– Köszönöm Pálﬀy Gézának, hogy készülő személyi ada árának adataival és a német tisztségmegnevezések fordításával segíte .
R
1673, 47., L
1861, 55., Historia domus, 10., vö. S
1959, 144., 229. jegyz. Rimandus
szerint a négyszázadnyi gyalogság melle három század lovasság érkeze .
O

1905, 367–368.

O

1905, 154.

O

1905, 330.

R

1673, 47., 49., L

R

1673, 48–49., L

1861, 55–56., Historia domus, 12., vö. S

R

1673, 50–51., L

1861, 56., Historia domus, 12.

R

1673, 50., L

Vö. Š

1948, 116–117.

Ápr. 20-án és 28-án. Vö. R

1861, 54–55., Historia domus, 11–12.

1861, 56.
1673, 51–52.

1959, 146., 237. jegyz.
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több asszonyt is kihallga ak. A hónap végén a tanácsválasztás elhalasztása és a beszállásolt nagyszámú katonaság mia is nagy volt a nyugtalanság.102
Április utolsó két napján megkezdődö Pozsony lefegyverzése. A városházára hívo
polgárságnak újabb uralkodói parancsot olvastak fel, amelynek értelmében Nigrellit
parancsnokuknak kelle tekinteniük, és át kelle adni neki a városkapuk, falak,
bástyák, tornyok és fegyvertárak kulcsait, hogy ezentúl mindent ő és katonái vonhassanak ellenőrzésük alá. A polgároknak megtilto ák a fegyverviselést és az összejöveteleket. A főstrázsamester az átve lőszereket és fegyvereket számba véte e, és mindezekről listákat készí ete .103
Május 13-án, pénteken a polgárokat ismét a városházára hívták, és az uralkodó
újabb parancsát muta ák be nekik, amelynek értelmében át kelle adniuk az evangélikus templom építését tiltó, II. Ferdinándtól kapo utasításokat. Majláth Miklós
négy hosszú érseki idézőlevelet olvaso fel, amelyek a pozsonyi polgárság nagy részét
sok o lakóval, néhány asszonnyal, három rendes lelkészükkel és a lelkészsegéddel
(Christian Piringerrel)104 együ május 27-ére egy Nagyszombatban felállítandó rendkívüli törvényszék elé idézték.105 Négy főbb vádpont szólt ellenük: 1. az evangélikus
templomokat királyi telken építe ék uralkodói tiltás ellenére; 2. az elfogo Vitnyédi
Jánost kiszabadíto ák a császári katonaság kezéből; 3. az iskola meglátogatására kiküldö királyi embert és kanonokot kizárták és bántalmazták; 4. néhány letartóztato
polgárt társaik kiszabadíto ak és nem engedtek újra fogságba vetni.106

Rendkívüli törvényszék Nagyszombatban
és a templomok elvétele (1672. május–augusztus)
A Szelepcsényi érsek és helytartó elnökletével 1672. május 27. és június 13. közö
működő rendkívüli ítélőszéket a későbbi rendkívüli törvényszékek és a gályarabper
előzményeként tartja számon a szakirodalom, részletes feldolgozása azonban mind-

R

1673, 51–52.

Ápr. 29–máj. 1. R
1673, 52., L
1861, 57. A lefegyverzésre vonatkozó császári
parancsot a Haditanács máj. 9-én küldte el a Magyar Kancelláriára, vö. S
1959, 142–143. (164.
sz.) A Haditanácsban május folyamán folyton napirenden volt a pozsonyiak lefegyverzése és a
„lázadók” büntető eljárás alá vonása, vö. U . 144–147. (172., 179., 180. sz.)
Christian Piringer (1641–1694) Pozsonyban születe , 1659–1662 közö egyetemi tanulmányait
Altdor an, Wi enbergben és Giessenben végezte. Bátyja, Johann előbb a pozsonyi gimnázium
konrektora, majd 1669-től rektora. Christian 1665-től le az iskola tanítója, majd egyidejűleg segédlelkész. Elismert tanító volt, iskolai színjátékot is írt. 1672 után Regensburgba, majd Bayreuthba
menekült, 1673-tól Hohenstadt lelkésze, később Nürnberg diakónusa, majd lelkésze (1675, 1679).
1682-ben a pozsonyiak visszahívták, de nem tért vissza. R
1889, 28., M
1896, 73–74.
Az idézőleveleket l. R
levéltárában vannak, vö. Š

1673, 104–120. Az idézőlevelek eredetijei a pozsonyi káptalan
1948, 119. 39a. jegyz.

R
1673, 53–54., L
1861, 58. A polgárjoggal nem bíró lutheránus egyháziakat
Kálmánczay kanonok híva a és ő olvasta fel nekik az idézést.
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eddig nem történt meg.107 Az idézőlevélben felsorolt mintegy 430 név108 (a teljes belső
és külső tanács, számos polgár és a négy evangélikus egyházi) arra szolgált, hogy az
egész polgárságot bűnösnek ítélhessék és felségárulásért, hűtlenségért elmarasztalhassák. A törvényszék elő azonban csak a legelőkelőbb polgároknak, főként a belső
és külső tanács tagjainak109 és néhány, a március 18-i incidensben érinte asszonynak
kelle megjelennie. Utóbbiakat csak megfeddték, majd június 1-jén elengedték őket.110
Ugyanígy elengedték a katolikusokat és a „hitehagyó” evangélikusokat is, legkésőbb
június elején.111 A törvényszék egyik elsődleges célja az volt, hogy kikényszerítsék
az evangélikus polgárságtól a templomok kulcsainak átadását. Ennek érdekében a
Nagyszombatba idéze polgárok közül két alkalommal, május 29-én és június 2-án is
Pozsonyba küldtek néhány (négy, illetve hat) küldö et, hogy o lévő társaikat figyelmeztetésekkel és fenyegetésekkel rávegyék a kulcsok átadására. De az evangélikusok,
továbbra is kitarto ak amelle , hogy királyi parancs híján nem engedik át az épületeket. A Szelepcsényi elnökletével működő és az ő jogi hozzáállását tükröző rendkívüli
törvényszék így nem tehete mást, mint hogy elítélte a pozsonyiakat. Minden evangélikus polgárt és a városlakók közül további 400 embert hűtlenségért fej- és jószágvesztésre ítéltek, valamint a templomok és az iskola telkeinek (épületeinek) azonnali
visszaadására. Az ítélethirdetés után a Nagyszombatban levő polgárok közül 12-t a
városon belül tarto ak őrizetben (nem hagyha ák el a várost, de azon belül szabadon
közlekedhe ek), 12-t azonban börtönbe vete ek.112
Az ítélethirdetés után a pozsonyiak figyelme a templomok ügyéről fogvatarto
társaikra terelődö . Érdekükben az uralkodónál, Pálﬀy Tamás kancellárnál és a bécsi
udvar befolyásos tagjainál jártak közben. Június közepére-végére pedig már nemzetközi figyelmet sikerült kivívniuk, mert a brandenburgi és a szász választófejedelmek
bécsi követei is felszólaltak érdekükben az udvarnál, illetve a regensburgi birodalmi
gyűlés elő és a bécsi udvarban rövidesen a pozsonyiak védelmére keltek a svéd és a
dán követek is.113 Az uralkodónak valószínűleg egyre inkább az ügy mihamarabbi lezárása állt érdekében. A fej- és jószágvesztést nem hajto ák végre, de néhány polgárházat
a kincstár tulajdonába ve ek, és az ítélet többszöri pozsonyi kihirdetésével elérték a
A per ismertetése önálló tanulmányt is megérne. A rá vonatkozó szakirodalom (a teljesség igénye
nélkül): S
1867, 91–92., M
1887, 51–53., R
1889, 25–29., M
1896, 90–92.,
S. V
2002, 19.
Vö. R

1673, 106–110.

Vö. R
1673, 125–126. és L
1861, 59–60. A polgárok valószínűleg megszerezték az
érsek legalább hallgatólagos beleegyezését, így a több mint tízszer annyi Nagyszombatba idéze
személy helye csak 39-en indultak Nagyszombatba máj. 26-án. Ezeknek körülbelül egyharmada
volt katolikus, akik közül a borbély és a gyógyszerész az érsek engedélyével azonnal vissza is
mehete Pozsonyba. R
1673, 54–58., L
1861, 59–60., vö. M
1896, 90.,
Š
1948, 122.
R

1673, 63.

R
1673, 63., vö. L
lutheránust említ név szerint.
R

1673, 58–68. és L

R

1673, 70., vö. Š

1861, 60. Liebergo Christoph Spindleren kívül hat hitehagyó
1861, 59–61.

1948, 127.
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polgárság megfélemlítését. A per és az említe polgárok nagyszombati fogva tartása
megteremte e a templomok és az iskola elvételéhez ideális körülményeket és közhangulatot.114
Július 17-én Kollonich kamaraelnök és Nigrelli megte ék a kellő előkészületeket.115
A két protestáns forrás a július 18-i eseménysort ugyanazon kézirat alapján ismerteti,
amelyet egy magát meg nem nevező (evangélikus) szemtanúnak tulajdonítanak.116 A
templomelvételről ismert másik narratív forrás a jezsuita historia domus beszámolója.117
Az épületek elvétele alighanem Kollonich elképzelése szerint történt meg, aki a
polgárok ellenállásának megtörésére korábban is a katonai beavatkozást sürge e.
Az akcióban a kamaraelnök mint a hatalom képviselője központi szerepet vállalt. Az
eljárást bizonyára részletesen kitalálták és előre megbeszélték, így szimbolikus jelzésekben is bővelkedő látványos erődemonstrációnak is kitűnő volt.118 Július 18-án hajnali
3 órakor a Pozsonyba beszállásolt hat gyalogos század trombitaszó nélkül sorakozo
fel Nigrelli vezetésével – a kapitányok közö , saját csapataik élén Schü és Geymann
is jelen voltak. Utóbbiak a Schlossergassén119 és a gabonapiacon álltak fel, Nigrelli négy
Pio-százada pedig a főtérre vonult reggel 4 és 5 óra közö . A városban kijárási tilalmat
rendeltek el. A katolikus tanácsurak és néhány katolikus polgár már reggel 4 órakor a
kamaraelnök házánál gyülekeztek, majd 6-kor Pesty András országbírói ítélőmesterrel
együ az ún. Zöldszobába (grüne Stübel) mentek.120 Rövidesen megjelent Kollonich
Lipót is nagy számú kanonokkal és kamarai tisztviselővel együ . Pestyt elküldték az
evangélikus plébániaépületbe, hogy a két lelkészt idézze a Zöldszobába. A prédikátorok meg is jelentek, és mivel a kulcsok hollétéről nem tudtak, 50 katona az iskolaépülethez kísérete őket, hogy Christian Piringer lelkészsegéddel együ térjenek vissza.
A három egyházit a Zöldszobában újra faggatni kezdték, de a kulcsokat nem tudták
átadni, mert a polgárok azokat a kivételes helyzet mia elve ék Piringertől. Így reggel
9 órakor újra 50 katona kísérte őket az iskola elő i piactérre. I a kamaraelnök így
szólt: „Nun so kommt!”, és utasíto a a jelen levő (erre a célra odarendelt) lakatosokat és

R

1673, 68–77., L

1861, 61–65.

A Haditanács már jún. 8-án utasíto a Nigrellit, hogy Szelepcsényinek és Kollonichnak annyi
katonát bocsásson rendelkezésére, amennyit kérnek. S
1959, 147. (182. sz.)
L
1861, 62–63., R
1673, 163−166. (Dd memoriáléhoz csatolt A melléklet: az
erőszakos templom- és iskolaelvétel eseménysora, 1672. júl. 18.). A két szöveg – apró különbségeket
leszámítva – szó szerint egyezik. Rimandus a történtek ismertetésekor is utal erre a mellékletben
közölt forrására, vö. R
1673, 77.
Historia domus, 14–17.
Érdekes lenne az eseménysor ilyen szempontból való vizsgálata is, mert a hazai városok
reprezentációjának, szimbólumainak forrásanyaga nem túlzo an gazdag. A témában l. H. N
2010.
O

1905, 452–454. (Rómer Flóris-utca).

A forrásokban grüne (griene) Stübelként vagy Domus Viridisként emlegete Zöldszoba a városi
polgárok által birtokolt épület volt, amelynek pincéjében városi bort tároltak, és ezeket ki is mérték.
A 16. században országgyűlések, tanácskozások, ünnepélyek, színielőadások helyszíne. 1648-ban
felújíto ák, 1671-ben i üléseze az a rendkívüli törvényszék, amely Bónis Ferencet felségsértésért
fej- és jószágvesztésre ítélte. Vö. M
2011, 123. és O
1905, 645–646. (Zöldszoba-utca).

A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele
ácsokat, hogy nyissák ki az iskola kapuját. Mivel a kaput mindkét oldaláról vaspántok
rögzíte ék, végül egy ácslegény csákánnyal verte be az ajtót. Az épületbe Kollonich
után a három egyházit kísérő katonaság is benyomult, majd az iskolaudvarról nyíló
hátsó templomajtóhoz mentek. Ezt lakatossal nyi a ák ki, így juto ak be a templomba.
Az alamizsnásperselyt Kollonich felnyi a a, tartalmát a katonaságnak adta zsákmányul, majd a templomnak a főtérre nyíló kapuját belülről szintén lakatossal nyi a a ki.
Végül elsőként lépe ki a főkapun, utána a katonák által kísért lelkészek és a segédlelkész. A menet a Kirchengäßchenen121 át a magyar–szláv evangélikus templomhoz vonult,
amelynek ajtajait szintén kalapáccsal és csákánnyal nyito ák ki. Visszafelé jövet lefoglalták a Nádasdy-, Fischer-, Karner- és Auer-házakat is. Végül a három egyházit a városháza börtönébe, a Löwengrubenbe zára ák.122 A kamaraelnök visszatért házába, a hat
kivezényelt gyalogos század pedig trombita- és dobszó közepe e elvonult, az iskolában
és a templomokban erős őrséget hagyva hátra. Az addig óvatosságból zárva tarto
városkapukat délelő 11 órakor újra kinyito ák. Délutánra a polgárokat a Zöldszobába
idézték, ahol a nagyszombati ítéletet olvasták fel nekik.
A lelkészek közül David Titiust Nagyszombatban vete ék börtönbe az ítélethirdetés
napján. I sikertelenül próbálták á éríteni, bár megfélemlítés céljából június 18-án
az érsek halálra is ítélte.123 A három lelkésszel és Piringerrel is az volt Szelepcsényi,
illetve Kollonich célja, hogy rábírják őket, hogy önként vonuljanak száműzetésbe.124
Ezt azonban nagyon nehezen tudták elérni. A templomelvétel napján bebörtönzö két
lelkész ártatlanságát még maga Kollonich is többé-kevésbé elismerte, ő leginkább a
lelkészsegédre haragudo – akit ezért kezdetben vasra is verete –, mert neki tulajdoníto a, hogy a templomok kulcsait végül is nem tudta megkaparintani.125 Az egyháziakat hosszas huzavona után augusztus elejére sikerült rákényszeríteni, hogy hagyják
el a Magyar Királyságot és az örökös tartományokat. Reiser és Sutorius augusztus
4-én hagyták el Pozsonyt, Titiust szeptember 13-án engedték el nagyszombati fogságából, ezután távozo az országból.126 Távozásuk elő Pozsonyban Reisert, Sutoriust
és Piringert a plébániára engedték, hogy kiválaszthassák azt a fejenként 12 könyvet,
Valószínűleg a későbbi Orsolya-utcával (Ursulinergasse) azonosítható, vö. O

1905, 396–397.

A városháza pincéjében levő börtönt Löwengrubenként (Oroszlánverem) említik a források. Vö.
O
1905, 111.
R
1673, 66–69., L
1861, 61. Titiust a polgároktól elválasztva külön börtönbe zárták,
egy koszos, sötét, büdös és szűk szobácskába az érseki udvar mögö .
A három egyházit már június folyamán is többször idézték be a káptalan elé, hogy (tanúkként)
kihallgassák őket, a polgárok azonban lelkészeiket csak többedszeri hívásra engedték megjelenni
az érsek elő . Vö. Š
1948, 128.
Reiser már július 19-én megüzente a börtönből Kollonichnak, hogy ő, Sutorius és Nagyszombatban
Titius is ártatlanul vannak börtönben, és a nagyszombati bíróság elő is azért nem jelentek meg (ti.
Reiser és Sutorius), mert azt a pozsonyi polgárok ellenezték; a márc. 18-i esethez (a Weibertumulthoz)
sem volt közük, nem tudtak Vitnyédi kiszabadításáról és a polgárok ellenállásáról sem, a templomok
és az iskola kulcsai pedig nem az ő őrizetükben voltak – ezeket akkor sem tudták volna átadni, ha ez
szándékukban állt volna. R
1673, 175. Rimandus külön fejezetet (XII.) szentel a Pozsonyban
fogva tarto lelkészek sorsának, vö. R
1673, 171–196. Ezt valószínűleg Christian Piringer
segédlelkész írta, vö. M
1896, 74.
Vö. R

1673, 79., M

1896, 91.
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amelyet magukkal akartak vinni. Javaikat csak később vi ék utánuk feleségeik és
gyermekeik. A Pozsonyban maradt többi könyvet, az evangélikus gimnázium egész
könyvtárát és más ingóságokat lefoglaltak, majd a könyvtárat később a jezsuita kollégium kapta meg.127
A Nagyszombatban július és augusztus folyamán is fogságban tarto pozsonyi polgárokat – köztük Liebergo ot is – augusztus 23-án engedték szabadon. Mindannyiukkal
kötelezvényt íra ak alá. Ebben elismerték bűnrészességüket Vitnyédi Jánosnak a
császári őrségtől való erőszakos elragadásában és azt ezt követő pozsonyi tumultusokban. Tudomásul ve ék, hogy a nagyszombati rendkívüli törvényszék hűtlenségért jogszerűen fej- és jószágvesztésre ítélte őket, és hogy távollétükben felbecsülték a
javaikat. Továbbá, hogy egyedül a helytartónak és az értük közbenjáró magas rangú
személyeknek köszönhetik szabadulásukat, és a későbbiekben a Magyar Kamarának
és őfelségének feltétlen engedelmességgel tartoznak. Ha ezt mégis megszegnék, az
ítélet bármikor további indoklás nélkül végrehajtható rajtuk.128
Szelepcsényi és Kollonich az evangélikus egyházi épületek elvételével és a polgárok
elítélésével az ellenreformáció útján jelentős lépést te ek előre.129 Ez azonban rövid
távon a katonaság beavatkozása, hosszabb távon pedig a jezsuiták jelenléte nélkül nem
lehete volna sikeres.130

A katolikus használatbavétel
Kollonich az újonnan a kamara kezelésébe ve egyházi épületeket a katolikus egyház
használatába kívánta ju atni. Az uralkodó jóváhagyását is megszerezte, hogy a nagyobb
templomot és a gimnáziumépületet további polgárházakkal és ezek tartozékaival együ
a pozsonyi jezsuiták kaphassák meg. Az evangélikus német templom felszentelésének
napjául szeptember 8-át, Kisasszony ünnepét tűzték ki. A Szent Márton-templomból
Kollonich, Szelepcsényi és a teljes klérus részvételével látványos körmenetben ereklyéket vi ek át az előző napon előkészíte főtéri templomba. A menetben zenészek, a
jezsuita gimnázium diákjai és a helyi lakosság is nagy számban ve részt. A volt evangélikus templomban először a kamaraelnök mondo ünnepi beszédet, majd a szentelést
az érsek végezte el. Ennek látványos előkészítéséül előző nap vörös kereszteket – szentelési kereszteket – feste ek az oszlopokra és pillérekre. A templomban (ideiglenesen)
R

1673, 191–195., vö. S

1896, 101.

L

1861, 66–67., vö. M

1896, 97.

Az ellenreformációs törekvéseik már a templomok elvétele elő is nyilvánvalóak voltak; pünkösdkor
(jún. 5.) például Szelepcsényi kötelezte a pozsonyi céheket az ünnepi körmeneten való megjelenésre, az ezt megtagadó evangélikus molnárokat pedig később felelősségre is vonták. Š
1948,
125. (43. jegyz.)
A Haditanácsnak már július folyamán jelente e Nigrelli a pozsonyi templomok elfoglalását,
aminek kapcsán később valamiféle ellentét lehete közte és a kamaraelnök közö . Ez késlelte e
a templomok felszentelését, de a Haditanács közbejö ével rövidesen megoldódhato . S
1959,
153–157. (199., 200., 215., 217. sz.)

A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele
egy ezüst oltárt is elhelyeztek. A szentelési ünnep végén a díszes menet trombita- és
dobszó kíséretében vonult vissza a Szent Márton-templomba, ahova a liturgikus eszközöket és ruhákat is visszavi ék. A szertartáson – kíváncsiságból – számos lutheránus is
részt ve , de semmi zavargás nem történt, aminek részben a készenlétben álló császári
katonaság jelenléte lehete az oka.131
A jezsuita historia domus külön magyaráza al szolgál a templom új titulusáról is. Az
evangélikusok által Szentháromság patronátusa alá helyeze egyházat sokan Mária
tiszteletére kívánták volna felszenteltetni. Az uralkodó azonban az evangélikusok
gúnyolódásától tartva – nehogy azt mondhassák, hogy a katolikusok a Szűz Máriát
jobban tisztelik, mint ők a Szentháromságot – e helye a második isteni személy, a
Megváltó, Szent Salvator pártfogásába kívánta ajánlani a templomot.132
A német templom után, szeptember 14-én felszentelték a magyar–szláv templomot is,
a Szeplőtelen Fogantatás titulusára. Habár ezt az épületet később az orsolyiták kapták
meg, jelzésértékű, hogy a harangokat a Szeplőtelen Fogantatás, Xavéri Szent Ferenc és
Keresztelő Szent János oltalmába ajánlo ák.133
Bár a jezsuiták az épületeket a kamaraelnöktől formálisan csak 1673 januárjában
kapták meg használatra, a szabályos uralkodói donáció pedig 1677-ig várato magára,
valójában már a felszentelés után igyekeztek ellátni az újonnan katolikus birtokba juto
templomot.134 A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás szándéka ebben is megnyilvánult. A Salvator-templomban az evangélikusok korábbi prédikációinak időpontjaiban,
reggel 7 és 9 órakor tarto ak buzdító beszédet (ún. concio), így a plébániatemplomban
tarto reggel 8 órás misével sem ütköztek ezek az alkalmak. November 20-tól napi
három misét is tarto ak, amelyek közül a másodikon orgonával kísért német népénekeket is énekeltek, hogy a lutheránusok számára vonzóbbá tegyék. Télen végül a reggel
7 órai miséket a sötétség, illetve a tűzveszély mia nem tarto ák meg.135
A templomok melle a városi ispotályban is a jezsuiták ve ék át a lelkipásztori szolgálatot, ahol 1673 pünkösdjéig hetente két térítő beszédet (conferentia controversistica)
tarto ak. Az ispotálybeli negyvenegynéhány evangélikus közül ennek hatására többen
á értek, többen elhagyták az intézményt, és csak nyolcan maradtak protestánsok. Az

Historia domus, 18., R
1673, 196−197. A templom felszentelésére készült az a német gúnydal,
amelyet a tanulmány elején idéztem: R
1673, 198–199.
Az evangélikusok a templom belsejében a tetőre korábban egy, a Szentháromságot dicsőítő disztichonos feliratot is feste ek, amit a felszenteléskor nyilván nem akartak eltávolítani: „Sancta
Trias domus haec tibi sacra est Numine nomen, / Et tua conserva dogmata Sancta Trias!” Historia domus,
20., vö. M
1896, 43. A Szent Megváltó titulus azért is tűnt szerencsés választásnak,
mert a gimnáziumot a lutheránusok már alapításakor a Megváltó pártfogásába helyezték, amiről
egy, az iskola kapujánál elhelyeze felirat tanúskodo . Vö. Historia domus, 20. A feliratot idézi:
M
1896, 45–46., S
1896, 122.
Historia domus, 19. Az orsolyita templomra l. O
1905, 398. A Xavéri Szent Ferencnek szentelt
harangot 1673. márc. 17-én átvi ék a Salvator-templomba, ahol Szent Ignác nevére újraszentelték,
vö. S
1896, 125.
Kollonich 1673. jan. 1-i adományára és a királyi adománylevélre l. S
Historia domus, 21.

1896, 123.

K

Z

ispotály látványos katolizálásához Kollonich személyesen is hozzájárult, aki oda ellátogatva megáldozta a a betegeket és alamizsnát oszto .136
Az új jezsuita telep, a majdani Salvator-kollégium létrejö éhez az épületek melle
szükség volt a bőkezű jótevők segítségére is. Kollonich melle kezdetben KissevichHorváth György kamarai tanácsos137 felesége, Rakoviczky Franciska emelkede ki,
aki díszes, piros színű menyasszonyi ruháját adományozta a templomnak kazula
készítésére több szövet és liturgikus eszköz kíséretében. Bornemiszáné (valószínűleg
Bornemisza Ferenc kamarai tanácsos138 neje) pedig karácsony napjára saját kezűleg
tisztíto a le és díszíte e fel az ezüst oltárt.139
A felújítás során a templomra kis tornyot építe ek, a karzatot átalakíto ák. 1699-ben
Kollonich rakta le az új főoltár és az új kollégium alapköveit. A Nádasdy- és Fischerházak helyén felépülő kollégiumépület 1713-ra készült el, az őszi átköltözés után pedig
a főtéri rezidencia kollégiumi rangra emelkede , amelynek függésében működö
tovább a Káptalan utcai rezidencia.140
A jezsuiták az oktatáson kívül továbbra is nagy figyelmet fordíto ak a reprezentatív eseményekre. A volt evangélikus gimnázium színpadán 1674-ben tarto ak egy
előadást, de valószínűleg a terem szűkös mérete mia később nem használták ezt a teátrumot. Ellenben 1673-ban már a tartományfőnök engedélyével − az országban egyedülálló módon − a Salvator-templomon belül alakíto ak ki egy színpadot, amelynek nézőtere 7-800 főt is be tudo fogadni.141 A jezsuita vezetésű társulati élet a század utolsó
évtizedeiben is jelentős maradt.
Az 1672 első félévében történt események után bizonyára senkinek nem jelente
meglepetést, hogy az evangélikus egyháztól és néhány lutheránus polgártól elve javak
legnagyobb részt a jezsuiták használatába kerültek. Az eseménytörténetben mégsem
tűnnek fel a páterek. Rimandus és Liebergo beszámolói név szerint egyetlen rendtagot
sem említenek. A társaság vagy a diákjaik csupán egy-egy rémhírben fordulnak elő,
ami szintén amelle szól, hogy aktívan nem ve ek részt az erőszakos eljárásban. Az
mégis döntő fordulatot hozo pozsonyi tevékenységükben, mert – ahogy Sárospatakon
– Pozsonyban is egy békés térítő folyamatot szakíto meg a katonaság beavatkozása.142
A világi hatalom támogatásával folyó további munkájukat ugyan az alkalmazkodás
stratégiája jellemezte, mégis minőségileg más pozícióba, fölénybe kerültek a városon
belül. Ennek a változásnak az előszele és maga a templomelvétel folyamata érthetően
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idéze elő erősödő jezsuitaellenes hangulatot.143 Sőt, az evangélikusok utólag is a templomelvétel egyik legfontosabb okának lá ák, hogy a pátereknek nem volt saját templomuk a városban.144 Az általuk említe további érvek közö a rebellió vádja melle
helyet kapo az evangélikus gyülekezet virágzó élete és a lutheránus prédikátorok
nagy tekintélye is.
Az utolsó érv különösen érdekes. Az 1672. évi eseményeket közvetlenül megelőző
időszakban ugyanis bizonyos jelek arra utalnak, hogy az egyháziak és a gyülekezet
közö valamiféle ellentét alakult ki.145 Erre utal egyrészt Johann Piringer (Püringer)
iskolai rektor személye. Pozsonyban egy pék fiaként születe , 1646-tól Besztercebányán,
majd Eperjesen volt tanító, de állásáról önként lemondo , majd Modor város jegyzője
le . Később a pozsonyi gimnázium konrektora, majd 1669-ben – elődje, Elias Thomae
Boroszlóba való távozása után – rektora le .146 A húszévnyi szolgálat és több évnyi
rektori tevékenység után az iskola éléről távozó Thomae hiányát valószínűleg a gimnázium és a gyülekezet is megérezte.147 Johann Piringer öccse, a már említe Christian
pozsonyi konrektor és lelkészsegéd valószínűleg bátyjánál nagyobb megbecsülésnek
örvende . Másrészt a lelkészek túlzo an nagy tekintélye és hatalma szült visszatetszést
a hívekben. Ennek emblematikus példája volt, hogy egy üvegfúvótól 1670-ben azért
tagadták meg az egyházi temetést, mert már több éve nem járult úrvacsorához. A felháborodo gyülekezeti tagokat Titius és lelkésztársai a zárt templomajtók mögö feddték
meg.148 Ez az eset később a pozsonyiak elleni „rebellisvád” egyik alapját képezte (a zárt
gyülekezés mia ).149 Szelepcsényi és Kollonich támadása tehát akkor érte a pozsonyi
evangélikus egyházat, amikor egyidejűleg valamiféle belső válságnak a jeleit is lehete tapasztalni.

Erre i csupán két esetet idézek: az 1672. febr. 8-i, fentebb említe rémhírt arról, hogy éjszaka
jezsuita diákok akartak titkon behatolni az evangélikus gimnázium épületébe, illetve szintén
Rimandusnak azt a márc. 19-i megjegyzését, amely szerint Spindler tanácsos a jezsuiták hatására
le „hitehagyó”. R
1673, 34., 44.
R

1673, 22−23.

A Péter Katalin által Sárospatak esetében feltárt konfliktusnál ez feltehetően jóval szerényebb volt,
de mindenképpen figyelemre méltó. Vö. P
1995a, 196–198.
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nyomtatásban is megjelent köszöntő verseket és beszédeket is írtak – vö. RMNy IV. 3595. sz.,
3598. sz. – és a pozsonyi gimnázium pártfogói is nyomtato üdvözlő verssel köszöntö ék az új
tisztségviselőket, vö. U ., 3601. sz.
Erre utal, hogy távozása alkalmából nyomtato üdvözlő versekkel köszöntö e Johann Piringer
és Anton Reiser – RMNy IV. 3596. sz., 3606. sz. – és az iskola tanulói, vö. U ., 3599. sz. Thomae
távozásának oka valószínűleg betegsége volt, mert egy másik – szintén kiado – beszédében Reiser
a betegségből való felgyógyulását köszöntö e, vö. U . 3605. sz.
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Összegzés
Szelepcsényi György érvelése kezde ől fogva jogi alapon állt.150 Szerinte már a templomok és a gimnázium felépítése is jogszerűtlen volt, mert az épületeket királyi telken
húzták fel, ráadásul II. és III. Ferdinánd, valamint I. Lipót tiltásai ellenére.151 Érvelése
mögö a 17. század végére már a magyarországi várospolitikában is előtérbe kerülő
meggondolás állt, amely szerint a szabad királyi városok az uralkodó birtokai, aki
– főképp gazdasági okokból – be is avatkozhat működésükbe, az adófizetés hatékonyabbá tétele céljából ellenőrizheti belügyeiket, pénzügyeiket. Emelle a vallási szempont is megjelent, amelynek hangsúlyozása az uralkodó melle főképp a katolikus
klérushoz kötődö . Szelepcsényi mindvégig meg is maradt jogi álláspontján, és bár a
katonai beavatkozást nem utasíto a el, de a hadsereg fellépéseinél személyesen nem
volt jelen. A pozsonyi polgárok ellen Nagyszombatban lefolytato per is valószínűleg
az ő ötlete volt, az o felhozo vádakat pedig maga gyűjthe e össze a bírósági eljárás
szükségességének bizonyítására.
Kollonich Lipótnak Szelepcsényihez fűződő ellentmondásos viszonya ismeretes,
előbbi a pozsonyi helyzetet is teljesen más módon kívánta megoldani.152 Az ő türelmetlenségét valószínűleg az válto a ki, hogy a polgárok – a császári parancs hiányára
hivatkozva – mindvégig ragaszkodtak ahhoz, hogy nem adják át a templomkulcsokat.
A befolyásos főpap a pozsonyiak által kívánt uralkodói parancsot – I. Lipót óvatossága
mia – nem tudta kieszközölni, ellenben el tudta érni, hogy a Haditanács megfelelő
támogatást nyújtson az ellenállás megtöréséhez. 1672 márciusától ő is többször sürge e
a kulcsok átadását és a „rebellis” polgárok neveinek összeírását.153 Döntő szerepe volt
az újabb császári csapatok, a Herberstein-századok Pozsonyba irányításában, és bizonyára nagy befolyása volt a pozsonyi eseményekről Bécsben, az udvarban kialakult
véleményre is. Míg a nagyszombati per Szelepcsényi ügye volt, Kollonich vezényelte
le a július 18-i templomelvételi akciót, amely az egykor katonai pályán induló püspök
személyiségéhez is jól ille . Erről emblematikus Liebergo megjegyzése: Kollonich leírhatatlan kegyetlenségével történt meg, akiben semmi püspöki méltóságra utalót nem
lehete felfedezni, és úgy járt el, mint egy zsarnok.154
A pozsonyi eset körülményeiben nem lehet figyelmen kívül hagyni a Wesselényimozgalom és a protestánsok összességére kiterjeszte rebellisvád szerepét, amit valószínűleg erősíte az 1672. évi felső-magyarországi felkelés is.155 A polgárok ezt bizo-
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nyára éppúgy érzékelték, mint az ellenük eljáró két főpap.156 Azonban már a konfliktus
kitörésekor egyértelművé kívánták tenni és mindvégig hangsúlyozták az uralkodóhoz
való hűségüket. Erre vall, hogy a tanács végül is kiadta a katonaság kezéből kiszabadíto Vitnyédi Jánost Pálﬀy Miklós várparancsnoknak, valamint hogy az érseki küldöttekkel való tárgyalásokkor mindig arra hivatkozva kértek haladékot, hogy követeik az
uralkodónál vannak és az ő parancsát várják az ügyben. Stratégiájuk annyiban sikeres
is volt, hogy az ügyet sikerült hosszan elhúzni, és hogy a polgárságra az evangélikus
egyházi javak elvesztése melle sem mértek megsemmisítő csapást: nem kényszerültek
tömeges kivándorlásra. A lutheránusok másik fő érvükkel a szabad vallásgyakorlatot
biztosító törvényekre hivatkoztak.157 De ezek – amint ismert – 1670-től kezdve már nem
tudtak gátat szabni az ellenreformáció folyamatának.
A templomok és az iskola elvétele, végső soron a pozsonyi evangélikus gyülekezet
megsemmisítésének szándéka részben sikeres volt. A lutheránus javak elvételével a
fellendülő katolikus egyház nagyon fontos új pozíciókat nyert a Magyar Királyság
kormányzati központjában, ami a városi térben is látványos változásokat eredményeze . Az evangélikus gyülekezet azonban nem szűnt meg, a 18. század elejétől fokozatosan újra fejlődni kezde . A felső-magyarországi példákhoz158 hasonlóan a pozsonyi
templomelvételkor is megvalósult az egyházi és világi (kamarai) kormányzat, valamint a katonaság együ működése, ami elsősorban a történéseket mozgató két főpap
személyével magyarázható. Az eseménysor egyú al a protestáns gyászévtizednek is
fontos mozzanata, a későbbi protestánsellenes perekkel, a gályarabperrel való viszonyát további kutatásoknak kell majd feltárniuk. Ehhez adhat támpontot ez az ese anulmány is.
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A pozsonyi Szent Salvator-templom katolikus használatba vétele

Beginning of the Catholic use of the Saint Salvator Church in
Bratislava (Presßburg/Pozsony) (1672–1673)
Many elaborations deal with the so called Protestant „mourning decade” (1671‒1681),
but there are numerous unexplored particular cases. This study presents and analyses
the history of the seizure of the German and Slavonic (Slovak) Lutheran Churches and
the Evangelical gymnasium on the basis of three narrative sources: first, the printed
Preßburger Kirchen- und Schul-Verlust from the Lutheran subrector Daniel Wilhelm
Moller (Nuremburg?, 1673); secondly, the diary from the Bratislava-citizen Johann
Liebergo ; and thirdly, the historia domus of the Jesuits.
The strong Lutheran community of Bratislava put up hard resistance against the
violent Counter-Reformation and absolutistic urban policy of Emperor Leopold I. The
two churches and the gymnasium were built by the Lutherans (1636‒1656). During
that time, the Jesuits had a college (i.e. gymnasium) in the city from 1627, but they had
a peripheral location in the urban space, and the order did not have an own church.
When the government decided that the churches and the gymnasium be transferred
to the Catholics, as first step, the archbishop of Esztergom, György Szelepcsényi brought
up legal arguments against the magistrate and the citizens (February‒March 1672): they
were accused of establishing the buildings on royal territory despite the prohibition of
Ferdinand II and III. The prelate asked the citizens to present the keys of the Lutheran
edifices in vain. In the second phase (April‒May 1672), the resistant burghers were put on
trial because of disloyalty in Tyrnau (Trnava/Nagyszombat) in front of an extraordinary
court lead by the Archbishop. Simultaneously, imperial military companies were
commanded to Bratislava, and took the city under military government. Then in the
third stage (May‒August 1672), the extraordinary court sentenced 400 Lutheran citizens
(mostly in their absence) to death and loss of their properties, and ordered them to hand
over the keys of the churches. The judgement was not enforced, only two dozens of
burghers were detained in Tyrnau. Despite the intimidation, the magistrate did not
consign the buildings. They were taken away by force with the leading of the president
of the Hungarian Court Chamber, Leopold Kollonich and the participation of imperial
troops. The Lutheran preachers were forced to exile.
The German Lutheran Church was consecrated on 8 September by Szelepcsényi and
Kollonich. The Jesuits started to use it in January 1673. (The legal donation was made
by the monarch only in 1677.) By this act, the Jesuit Order and the Hungarian Catholic
Church gained a very important new position in the governmental capital, Bratislava
and in the whole Hungarian Kingdom. Although the Lutheran community sustained
a large damage, it had revived by the beginning of the eighteenth century.
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ESZTERHÁZY ANTAL SZEREPE ESZTERGOM OSTROMAI
ALATT

Tanulmányomban gróf Eszterházy Antal kuruc tábornagy szerepét kívánom megvizsgálni az 1706. július 24. és október 12. közö i időszakban. Ennek a majdnem három
hónapnak a legnevezetesebb eseménye Esztergom kuruc, majd császári-királyi ostroma
volt, amely bár a magyar történetírásban, különösen Perjés Géza és R. Várkonyi Ágnes
munkáinak köszönhetően jól feldolgozo , Eszterházy szerepét az ostromokban csupán
érintőlegesen vizsgálták, és elsősorban a fejedelemre, illetve Guido Starhembergre, a
császári-királyi csapatok főparancsnokára koncentráltak. Új, eddig kiadatlan források
bevonásával azonban Eszterházy tevékenységéről is pontos képet kaphatunk.

A Dunántúl és a Rákóczi-szabadságharc
A Dunántúl már a szabadságharc kezdetétől fogva fontos szerepet játszo II. Rákóczi
Ferenc katonai és politikai elképzeléseiben. Mivel a felkelés célja az ország szabadságának helyreállítása volt, ezért ezt a területet is el kelle foglalniuk a kurucoknak.
Továbbá megszerzése esetén az örökös tartományok ellen indíto rajtaütések és portyák
számára is kiváló hátországként szolgált volna. A kurucok a felkelés első éveiben még
számoltak a francia hadsereggel való esetleges egyesüléssel, amire ők két lehetőséget
lá ak. Az első az volt, hogy a francia–bajor erők nyugatról törnek Bécs irányába, míg
Rákóczi katonasága kelet felől támad, és így a császári-királyi hadsereget két tűz közé
szorítva a Habsburg Birodalmat békére kényszeríthetik. A másik lehetőség pedig egy
esetleges francia partraszállás le volna az Adriai-tenger partján, de ehhez Rákóczinak
nem csak a Dunántúlt, hanem Horvátországot is meg kelle volna hódítania, erre
azonban a kurucoknak igazi lehetőségük a horvát rendek ellenséges magatartása mia
soha nem is adódo . Céljuk elérése érdekében a felkelők több hadjáratot is indíto ak a
Dunántúl megszerzésére Károlyi Sándor és Forgách Simon vezetésével, de végül csak
az 1705. október végi–novemberi hadjáratban sikerült Bo yán Jánosnak ezt az országrészt elfoglalnia.1
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Míg az ország más részein, különösen a nép körében lelkesen fogadták a kurucokat és idővel a nemesség is csatlakozo a felkeléshez, addig a Dunántúlon más
volt a helyzet. Az i eni polgárságot és nemességet sokkal szorosabb szálak fűzték
az örökös tartományokhoz, mint például a tiszántúliakat, ezért a kurucok megjelenésekor az arisztokrácia jelentős része Ausztriába menekült, és pénzzel, fegyveresekkel vagy akár a mozgalom leverésében való személyes részvétellel is támoga a
a császári-királyi hadsereget. Aki mégis átállt, az te eit utólag a kurucok túlerejével
magyarázta, illetve azzal, hogy csupán a birtokait szere e volna megvédeni. Beve
gyakorlat volt, hogy a nemesek igazolást kértek a helyi császári-királyi parancsnoktól,
hogy csupán kényszerből álltak Rákóczi mellé. A jobbágyság támogatása is kisebb volt,
mint máshol, mert a Dunántúlon jóval kevesebb katona állomásozo , mint az ország
keleti részén, és az i élők félte ék a kurucoktól a felszabadító háború végeztével elérkeze viszonylagos nyugalmukat. Mivel Rákóczinak nem sikerült a délvidéki rácokat
maga mellé állítani, ezért ezek az udvarhű katonaelemek portyáikkal folyamatosan
zakla ák a Dél-Dunántúl lakosságát, és elképzelhetetlen kegyetlenkedéseket műveltek,
ami szintén nem segíte e elő a kurucok ügyét.2
1706. június 28. óta Rákóczi dunántúli csapatainak parancsnoka gróf Eszterházy
Antal volt, akit a fejedelem ugyanekkor tábornaggyá is előléptete . Eszterházy erői a
fegyverszünet3 végén a következőképpen helyezkedtek el. Két gyalogezred és hat lovasezred állomásozo Karvánál.4 A Rábaközt nyolc gyalogezred védelmezte Andrássy
István parancsnoksága ala . A Rábaköz biztosításával és ezen kívül az Ausztria
irányába történő portyák és felderítő akciók végrehajtásával Bezerédj Imre brigadéros
volt megbízva két lovasezreddel. Stájerország és a Muraköz felé Kisfaludy György
és Kisfaludy László biztosíto szintén két lovasezreddel, Horvátországot Domonkos
Ferenc gyalogezrede tarto a szemmel, továbbá Dunaföldvárnál állomásozo Andrássy
Pál két gyalog- és egy lovasezreddel, míg Pápánál tartalékban állt tizenegy lovasezred
Bo yán János parancsnoksága ala . Ez összesen 35 ezred, azonban a kuruc hadseregben az ezredek feltöltö sége sosem volt teljes, nagyjából 500 fős egységekkel számolhatunk átlagosan. Így az Eszterházy keze ala lévő sereg létszámát körülbelül 17 500
fő környékére tehetjük, ennek nagyjából kétharmada lovas katona volt. Azt azonban
hangsúlyoznunk kell, hogy ez a sereg a teljes dunántúli megszálló haderő volt, nagy
területen szétszórva helyezkede el, ennyi katona tehát egyszerre sosem állt Eszterházy
rendelkezésére. Jelentéseiben csak kétszer ír saját katonasága létszámáról. Szeptember
12-én 2600 katona és hét mozsárágyú alko a a seregét,5 szeptember 26-án pedig arról
panaszkodo a fejedelemnek, hogy bár névleg 4000 katonája van, ez a valóságban alig
tesz ki 1000 embert.6 Szintén ebből az időszakból Lemaire hadmérnök emlékiratában
K
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A nagyszombati béketárgyalások idején életben lévő fegyverszünetről van szó, amely 1706. ápr.
14–1706. júl. 24. közö volt érvényben.
Kravany nad Dunajom (Szlovákia).
1706. szept. 12., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 28.
1706. szept. 26., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 57.
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3-4000 fősre becsülte Eszterházy embereinek létszámát. Azonban azzal is számolnunk
kell, hogy a kuruc csapatok feltöltö sége erősen ingadozo , maga Eszterházy is nem
egyszer panaszkodo arra, hogy seregéből sokan dezertáltak.7
A dunántúli kuruc főparancsnoknak azonban nem csak az ellenség hadmozdulataira kelle figyelnie, hanem arra is, hogy a kuruc katonaság megszerezze és megtartsa
a lakosság szimpátiáját. Ennek egyik legfontosabb eszköze a falvak, vagyis az egyszerű
nép számára ado védelem, korbeli latin kifejezéssel élve a salagvárdia volt. Eszterházy
Antal tábori könyvét olvasva szinte minden oldalon találhatunk ilyen és ehhez hasonló
bejegyzéseket: „Nemes Veszprín vármegyében Mező-Lak nevű falura salagvardia adato .”8
Foglalkoznia kelle a lakosságnak a katonák ellen te panaszaival is, mint például a
kuruc katonák által megvert tihanyi barát esetében is, illetve a tihanyi lakosok és a
tihanyi apát közö i nézeteltérést is megpróbálta elsimítani.9

Pálﬀy egyesülése a császári-királyi fősereggel
1706. július 24-én lejárt a kuruc és a császári-királyi fél közö i fegyverszünet, és rögtön
ezután megindultak a hadműveletek is. Az újdonsült dunántúli főparancsnoknak
először Pálﬀy Jánossal kelle szembenéznie, aki Starhemberg Guido köpcsényi10
táborába igyekeze seregével eljutni. Pálﬀy eredeti vonulási tervéről keveset tudunk.
Légrádból11 indult el seregével július utolsó napjaiban, és valószínűleg Sopron felé
akart vonulni, a Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen szerint legalábbis i kelle
volna Pálﬀy serege számára élelmiszerraktárakat létesíteni. Feltehetőleg Körmenden
is volt a császári-királyi csapatoknak egy raktára, mert Eszterházy egy későbbi levelében említe e, hogy fel akarja azokat gyújtani. Eszterházy július 29-én értesült róla,
hogy Pálﬀy 3500, főleg horvát és rác határőrökből álló seregével kijö a Muraközből,
felgyújto a Belatincot12 és észak felé tarto , hogy Starhemberg Guido császári-királyi
főparancsnokkal egyesüljön.13 Hogy a Belatinc nevű helységet miért gyújto ák fel a
császári-királyi csapatok, csak találgatni tudjuk. Eszterházy leveleiben és táborkönyvében nincs nyoma, hogy kuruc katonaság állomásozo volna o . Valószínűleg csupán
a rác katonák fegyelmezetlenségének egy újabb megnyilvánulásáról lehet szó.14
Eszterházy Bo yán Jánost küldte Pálﬀy serege ellen négy lovasezreddel (a két
Kisfaludy, Szekeres István és Bo yán saját ezredével) és szekerekre rako 500 hajdúval,
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hogy az ellenséget „üsse meg”.15 Érdemes megvizsgálnunk Eszterházy eredeti szándékait. Tudjuk, hogy Pálﬀy seregét igen gyengének tarto a. Emia valószínűsíthetjük,
hogy a horvát bánt nem csupán kiszorítani akarta az országból, hanem seregét teljesen
fel akarta számolni. Eszterházynak tudnia kelle , hogy a szabályos ütközetekben a
császári-királyi hadsereg van fölényben, hiszen az előző esztendők nagyobb csatái
közül harcolt Koroncónál,16 Nagyszombatnál17 és Pudmericnél18 is. A portyák során és
a kisebb összecsapásokban azonban, ahol az egyéni kezdeményezőkészség és a leleményesség jobban tudta befolyásolni az eseményeket, a kurucok a siker reményében
vehe ék fel a harcot az ellenséggel, mint ahogy azt te ék a szomolányi19 és a szentgo hárdi20 csatában is. Két nappal későbbi intézkedései is azon törekvését látszanak
alátámasztani, hogy Pálﬀy rácaival le akart számolni. Ugyan Szekeres István ezredét
a Pálﬀy elleni csoportosításról leválaszto a és Bezerédj Imréhez irányíto a át, akinek
Ausztriába kelle betörnie, de intézkede , hogy Bo yán Szentgo hárdnál egyesüljön
Kisfaludy Lászlóval, azzal a határozo utasítással, hogy további parancsra ne várva
ütközzön meg az ellenséggel.21 Ami Szekeres István ezredét illeti, a Bezerédjvel való
közös megbízatása csupán átmeneti jellegű lehete , mert Bezerédj augusztus 2-i levelében már arról tájékoztatja a rábaközi kuruc hadak parancsnokát, Andrássy István
bárót, hogy Szekeres Istvánt visszaküldi Eszterházy Antalhoz. Ami a fejedelem véleményét illeti, ő úgy gondolta, hogy elsősorban Esztergom ostromára és az o ani kuruc
tábor biztonságára kell koncentrálniuk. Abban az esetben, ha Starhemberg a főerőkkel
Esztergom felé indul, akkor haladéktalanul Tatához, illetve Esztergomhoz akarta
rendelni Eszterházyt. Az ő szemében tehát a Pálﬀyval való leszámolás csak másodlagos jelentőségű volt.22
Ezek után maga Eszterházy is elhagyta Pápa melle i táborát és Pálﬀy ellen indult.
Augusztus 5-i levelét már Szentgo hárdról írta Rákóczinak. Serege nagyrészt vagy
teljes egészében lovasságból állt, mivel a gyalogságot nem merte kivonni a Rábaközből,
félve Starhemberg esetleges támadásától, továbbá a nyári melegben nem tarto a
valószínűnek, hogy a gyalogság képes lenne tartani a lovasság tempóját. Levelében
arról tudósítja a fejedelmet, hogy Bo yán nem tudo Szentgo hárdnál megütközni
Pálﬀyval, mert a horvát bán egy szorosban olyan helyen táborozik, ahol a kurucok
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számára lehetetlen a támadás. Eszterházy ezért elhatározta, hogy felgyújtja a császárikirályi csapatok körmendi raktárait.23
Két nappal később Körmendről íro levelében már némileg pontosabb képet fest a
fejedelemnek az eseményekről. Pálﬀyval Bo yán Jánosnak kelle volna megütköznie,
ő azonban ehhez saját erőit nem tarto a elégségesnek, ezért Eszterházy is Pálﬀy ellen
vonult Bo yánénál jóval nagyobb seregével. Erre azonban Pálﬀy „azonnal, a mire ide
érkesztem24 volna, már egész corpussával edgyü Fölöstöm25 felé az kű sziklák és ki monthatatlan
hegyek közé ve e magát.”26 Pálﬀy visszavonulásával meghiúsíto a a kurucok szándékát.
Bo yánnak és Eszterházynak a terep ado ságai mia már nem volt módja Pálﬀy
üldözésére. Az elszalaszto lehetőség mia a két kuruc tábornok csúnyán összevesze egymással, de i adjuk át a szót Eszterházynak: „oly impatientiával [türelmetlenséggel] voltam Bo yán János ellen, hogy majd csak nem kardra költünk.”27 Viszont kihasználva Pálﬀy és a határőrei távollétét, Kis Gergelyt portyázni küldte a Muraközbe, abban
a reményben, hogy a rác és horvát katonák családjukat féltvén szétoszlanak és hazamennek. Eszterházy, talán a kudarcot is enyhítendő, a rác sereget meglehetősen hasznavehetetlennek tarto a, mivel már többen is dezertáltak közülük, továbbá szerinte a
legtöbben csak fejszével vannak felfegyverezve.28
Eszterházy azonban egyelőre még nem adta fel a Pálﬀyval való összecsapás tervét, és
még augusztus 9-i levelében is arról tájékoztatja a fejedelmet, hogy keresi a harc lehetőségét Pálﬀyval és a rácokkal, intézkedéseket te , hogyha a császári-királyi csapatok
Lakompak29 vagy Léka30 felé vonulnának, akkor útjukat elvághassa, de ha továbbra is
a hegyek és erdők közö maradnak, akkor erre semmilyen lehetőség nincs. Egy elfogo horvát katonától azt is megtudták, hogy Pálﬀy Bécsújhelyhez akar vonulni és
onnan menne tovább Starhemberg köpcsényi táborába.31 Eszterházy igyekezete hiábavaló volt, a horvát bán serege kicsúszo a kezei közül és augusztus 13-án egyesült
Starhemberggel. A vállalkozás tehát csak részleges eredményt hozo , bár Pálﬀynak egy
jelentős kerülővel vissza kelle vonulnia Ausztriába, de seregét megsemmisíteni nem
tudták. Annyit mindenesetre elértek, hogy a császári-királyi fősereg lassabban egyesült
és vált akcióképessé, értékes időt nyerve ezzel a fejedelemnek Esztergom ostromához.
Pálﬀy akciójával párhuzamosan Bezerédj több portyát is indíto a Sopron környéki
ún. línea felderítésére, illetve július 30-án Eszterházy utasíto a őt, hogy hajtson végre
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egy nagyobb portyát Ausztriában. Bezerédj egészen Badenig tört előre lovasaival és
augusztus 2-án tért vissza.32

A soproni línea elfoglalása
Eszterházy és Bo yán következő közös vállalkozása lényegesen jobban sikerült, mint a
Pálﬀy elleni hajsza. Bezerédj portyáinak köszönhetően a kurucok nagyon pontos képet
kaptak a Sopron környéki línea erejéről és a benne lévő csapatokról. Eszterházy elhatározta, hogy egy ponton megkísérli á örni a líneát. A támadáshoz 4000 lovast és 1000
gyalogost vont össze, bár Bo yán János a támadás másnapján Károlyi Sándorhoz írt
levelében csak 3000 támadóról ír, a szakirodalomban az 5000 fő az elfogado létszám.
A különbség oka az lehet, hogy egyes alakulatok hátramaradtak biztosítani az esetleges visszavonulást, és ezeket Bo yán nem számolta be a támadók közé.33
Ami a védők létszámát illeti, Eszterházy augusztus 18-i levelében nagyjából 2000
főre becsülte őket. Bár ő maga is jelen volt, egy elejte félmondata ugyanezen üzenetében arra enged következtetni, hogy magát a támadást, amely reggel 4 és 5 óra közö
zajlo , inkább Bo yán János és Bezerédj Imre irányíto a.34 A támadás idejét és helyét
is jól választo ák meg, hiszen az ellenség tartalékai nem tudtak beavatkozni a harcba,
illetve a reggeli eső jelentősen ronto a a látási viszonyokat, ami hozzájárult a meglepetésszerű rajtaütés sikeréhez. A kurucok először a Balfnál35 lévő redutot foglalták el,
majd erre támaszkodva sorban a többit, míg egy lovascsapat megtámadta az ellenség
Sopronnál lévő táborát is, és az o lévőket visszakerge ék a városba. A hat redutból
a kurucok hármat fegyverrel foglaltak el, míg a másik három őrsége megadta magát.
Ezek közül az egyik védőit Bo yán lefegyverezte és Sopronba kísérte, míg a másik
ke őét a kurucok fogságba vete ék. Ami a veszteségeket illeti, Eszterházy becslései
alapján a császári-királyi erők nagyjából 400 embert veszte ek, ami kissé túlzónak
tűnik, különösen a kurucok veszteségeihez képest, akiknek Eszterházy szerint csupán
19 halo juk és 20 sebesültjük volt.36 A kurucok veszteségeit Bo yán még kisebbre
becsülte, szerinte emberei közül alig négyen-öten estek csak el.37 Három nappal későbbi
levelében beszámolt a fejedelemnek arról, hogy a császári-királyiakat, különösen a
rácokat nagyon megrémíte e ez az akció. Eszterházy az ütközet után kapával felszerelt parasztokat rendelt a helyszínre, hogy a líneát a lehető legjobban megrongálják,
hogy ez az „átjáró” minél tovább nyitva maradhasson.38 Bo yán fentebb említe leveF
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lében azt is megírta, hogy összesen 104 foglyot ejte ek.39 A fogságba ese németeket
a fejedelemhez küldték, mert többen közülük át akartak állni a kurucokhoz, a 61 rác
foglyot azonban egy kuruc tiszt fia40 mia i bosszúra hivatkozva felkoncolták.41 A sikert
kihasználva Bezerédj augusztus 20-án Bécs körül portyázo , majd szeptember 2-án
2000 emberrel újabb betörést hajto végre Ausztriában, ezú al Bécsújhely irányába, de
Eszterházy az égetéseket megtilto a Bezerédjnek, ami mia a fejedelem később elmarasztalta őt.42 Sopron ostromára a kurucok ezú al nem vállalkoztak. Erre nem csak
alacsony létszámuk és tüzérségi eszközeik hiánya késztethe e őket, hanem az 1705.
december 24. és 1706. január 10. közö lezajlo előző ostrom is, amelynek során Bo yán
kellemetlen tapasztalatokat szerze Sopron védőinek elszántságáról.43
A sikert a kuruc propaganda is felhasználta. A Mercurius Veridicus ex Hungaria
[Magyarországi igazmondó Mercurius] – az első, időszakosan megjelenő magyar újság
– hosszú és részletekbe menő leírásban tájékozta a az olvasóközönséget a línea elestéről. A beszámoló meglehetősen pontos képet fest az eseményekről. Leírja, hogy a
kurucok meglepetésszerűen támadták meg a redutok védőit, akik rövid ideig ellenálltak, majd a kurucok egymás után elfoglalták a sáncokat. Bo yán levele és Eszterházy
jelentése,44 illetve a Mercurius Veridicus tudósítása közö a fő különbség, hogy az utóbbi
szerint a kurucoknak több támadást kelle intézniük a császári-királyi csapatok ellen,
és csak az Eszterházy Antal által vezete második hullám beérkezése törte meg a védők
ellenállását. További különbség, hogy a Mercurius Veridicus a támadás kapcsán egy szót
sem szól Bezerédj Imre szerepéről, helye e viszont megemlítik a császári-királyi csapatokat vezető báró Ebergényi László altábornagyot, akiről viszont Eszterházyék jelentései hallgatnak. A beszámoló elhallgatja a rác foglyok lemészárlását, csupán azt emeli
ki, hogy a kuruc csapatok sok foglyot ejte ek.45
A kurucok sikeréről a bécsi udvarban működő angol követ, Lord George Stepney
is megemlékeze néhány mondat erejéig augusztus 21-én46 Harley miniszternek írt
levelében. Értesülései azonban felületesek és pontatlanok. Bo yánról és Bezerédjről
semmit sem mond, csak a tények tömör átadására szorítkozik, miszerint Eszterházy
beve e a Sopron és a Fertő-tó közö i erődöket, az őrség veszteségeit nagyjából 200 főre
becsülte, illetve vélhetően tévedésből oláhokat írt rácok helye . A rác foglyok kivégzéséről Mercurius Veridicushoz hasonlóan ő sem írt semmit. Azok alapján, ahogyan erről
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A levél augusztus 10-re van datálva, mivel az akkori Nagy-Britanniában még a Juliánus-naptárat
használták és csak 1752. szeptember 14-én tértek át a Gergely-naptár alkalmazására.
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az esetről írt, a rácok kivégzését vagy nem tarto a fontosnak vagy pedig egyáltalán
nem is tudo róla.47

A bizonytalanság időszaka
Augusztus 24-én Eszterházy Lébényszentmiklósra vonult, bár ő maga is elismerte,
hogy ezzel hibát követe el, mert onnan kevés dolgot tudo elintézni, ráadásul a fejedelem is ellenezte az ötletét. Egy kisebb sikert mégis elkönyvelhete , hiszen néhány
száz hajdúja elfoglalta az abdai sáncot, ezáltal a táborhelyét is biztonságosabbá te ék.
Innentől elkezdődik egy jól érezhető bizonytalanság, vagyis dilemma Eszterházy és a
kuruc hadvezetés részéről azzal összefüggésben, hogy mit is tegyenek, hogyan védekezzenek Starhemberg serege ellen. Ezen a napon írt levelében már jól kirajzolódo
az a három lehetőség, amelyek közül Rákóczinak és Eszterházynak el kelle döntenie,
hogy melyik szolgálja az ado helyzetben Esztergom elfoglalásának és a Dunántúl
megvédésének érdekét. Ezek közül az első, hogy Eszterházy vonuljon előbb Tatához,
majd Esztergomhoz és egyesüljön a fejedelem seregével. Maga Rákóczi az egész időszak
ala ezt tarto a a legjobb megoldásnak, hiszen már augusztus 24-e óta tudni vélték,
hogy Starhemberg Esztergom megsegítésére készül. Második lehetőségként a Rábaköz
és a Csallóköz területét megvédve szeretné Starhemberget feltartóztatni, elsősorban
portyázással, mert a nyílt összecsapást nem tarto a lehetségesnek, mivel erre seregének ereje nem volt elegendő. Ezt az ötletet megvalósíthatónak vélte az Esztergomhoz
való vonulással párhuzamosan is, ebben az esetben Bo yán Jánosnak kelle volna
zavarnia az ellenséget. Felhívta a fejedelem figyelmét egy másik problémára is, miszerint a hagyományos kuruc felderítés, amit portyákkal hajto ak végre, többé már nem
volt megfelelő. Ezt Eszterházy azzal magyarázta, hogy a katonák nem mennek elég
közel az ellenséghez és így kevés foglyot ejtenek. További problémát jelente , hogy a
császári-királyi csapatok táborukat szekerekkel erősíte ék meg, ezzel szemben pedig
Eszterházy kénytelen elismerni tehetetlenségét. Harmadik lehetőségként felveti egy
nagyobb Ausztria elleni portya lehetőségét, ezzel Starhemberg figyelmét elvonva az
esztergomi ostromról.48 A fejedelem végül úgy döntö , hogy Eszterházy engedélyt kap
az ausztriai betörésre, de csak abban az esetben, ha Starhemberg nem a teljes hadseregével próbálja Esztergomot felszabadítani. Ha viszont a császári-királyi fővezér így
tenne, akkor Eszterházynak minden erejével Esztergomhoz kell sietnie.49 A fejedelem
és Eszterházy levélváltásában később felmerült egy negyedik lehetőség is, miszerint
Eszterházy Győr környékén maradva próbálja a dunántúli rendet megtartani, mivel a
kuruc generális a ól félt, hogy a lakosság (nemesek és jobbágyok egyaránt) labanccá
válnának, amint észlelnék a kuruc csapatok meghátrálását.50
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Másnap írt levelében Eszterházy még azzal egészíti ki a lehetőségeket, hogy amenynyiben lehetséges, maradni szeretne a Rábaköz megvédése és a dunántúli rend fenntartása érdekében, mert a ól fél, hogy távozása esetén a lakosság újra a császári-királyi
félhez kezdene húzni, valamint Bezerédj Imrét sem tartja alkalmasnak arra, hogy
egyedül feleljen egy ekkora terület biztosításáért.51 Az augusztus 29-i levelében figyelmezteti a fejedelmet, hogy a Csallóközben lévő nagymagyari és püspöki52 sáncot védő
Balogh István és Thuróczy János jelente ék, hogy hadaik nem elegendőek pozíciójuk
megtartására. Eszterházy parancsot kért a fejedelemtől azzal kapcsolatban, hogy az
eddigi elképzeléseik közül melyiket hajtsa végre.53 Rákóczi ezú al pontos és jól érthető
utasításokkal válaszolt. Megnyugta a Eszterházyt, hogy ne aggódjon a sáncok védelme
mia , mert az o aniaknak parancsuk van rá, hogy a császári-királyi csapatok támadása esetén vonuljanak vissza. Ami a teendőket illeti, ha Starhemberg a Csallóközben
nyomulna előre, akkor Bezerédj Imre, Kisfaludy László, Kiss Gergely és Somogyi
Ádám ezredei portyázzanak Ausztriában. A Rábaközt Czirjáky László és Török István
ezredeinek kell megvédenie. Bo yánnak csatlakoznia kell Esztergom ostromához, a
dunántúli katonaság nagy részének pedig a Dunához kell visszahúzódnia. Miután
az ellenség elhagyta Komáromot, akkor – ha a Duna jobb partján vonul Esztergom
felé – Bezerédj Imrének hátulról kell portyákkal nyugtalanítani, Eszterházynak pedig
elölről. Amennyiben a másik parton vonulna, Eszterházynak át kell kelnie a karvai
hídon, mégpedig az ellenséget megelőzve. Amennyiben Starhemberg a Rábaköz ellen
fordulna, akkor Eszterházynak Tata mellé kell visszahúzódnia.54
Szeptember 3-án Eszterházy két levelet is írt a fejedelemnek. Az elsőben még arról
számolt be, hogy a kapo utasításnak megfelelően előkészületeket te a Rákóczi seregével való egyesülésre, valamint figyelmezte e őt, ha az ellenség megszerzi a Csallóközt,
akkor annyi ellátmányhoz juthat hozzá, amivel hosszabb időre megoldja a serege ellátásával kapcsolatban felmerülő esetleges problémákat.55 A második, titkos jelekkel elláto
levelében Eszterházy tájékozta a a fejedelmet, hogy Starhemberg újabb erősítést kapo ,
amivel valószínűleg a szeptember 1-jén Bécsbe érkező Wolfskehl-dragonyosezredre
utalhato . Amia is aggódo , hogy az ellenség olyan helyen táborozo , ahol nem
tehet ellene semmit. Arra is felhívta Rákóczi figyelmét, hogy a Rábaköz egy ellenséges
támadás esetén nem tartható, illetve Bonafous ezredét nem küldené át Forgách seregéhez, mivel a dunai átkelőhelyek túl közel vannak a császári-királyiak táborához és
inkább nem veszélyeztetné az alakulatot.56 Másnap küldö levelében azt írta, hogy a
császári-királyiak erőiket háromfelé osztva indultak Sopron, Csallóköz és Morvaország
felé. Bár a Starhemberg seregének szétválásáról szóló hírek később nem állták meg a
helyüket, Eszterházyt annyira azért megzavarták, hogy újra előhozakodo a Sopron
1706. aug. 25., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 57. fol. 16.
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felé, illetve Ausztria irányába indítandó betörés tervével, és kérte a fejedelmet, hogy
az új fejlemények tükrében küldjön parancsot, hogy mitévő legyen. Továbbá készíte egy részletes kimutatást, hogy a rendelkezésére álló erőket hogyan szeretné elosztani. Eszerint a fejedelem utasításának megfelelően nyolc ezredet küldene Esztergom
alá Bo yán János vezetésével, a Csallóközben csak Somogyi Ferencet hagyná bent,
a Rábaközt három ezred védené, ő maga pedig hat ezredet vinne magával az ausztriai rajtaütésekhez, míg a csallóközi és rábaközi hadakból tartalékot képezne, amelyet
szükség esetén szintén a fejedelemhez kívánna küldeni.57 A fejedelem még szeptember
4-én megírta a válaszát. Sürge e az Esztergomhoz küldendő erősítést, és azt parancsolta
Eszterházynak, hogy az előnytelen harcot kerülve inkább Tata környékén próbáljon
meg ado esetben szembeszállni Starhemberggel és ne Győr melle .58
Eszterházy bizonytalankodását részben az okozta, hogy a császári-királyi vezetők
szintén bizonytalanok voltak Starhemberg seregének felhasználását illetően. A
Haditanács ugyanis több alkalommal megváltozta a a haditervet. Kezdetben azt
akarták, hogy Starhemberg Rabutinnal, az erdélyi császári-királyi csapatok parancsnokával együ működve indítson hadjáratot Felső-Magyarország ellen, majd a két
sereg Budánál történő egyesülését tűzték ki célul, végül azt akarták, hogy Starhemberg
foglalja el a Dunántúlt és mentse fel Esztergomot. Szeptember elejére Starhemberg seregének nagy része már együ volt, ezért elhatározta, hogy amíg pontos utasítást nem
kap, elfoglalja a Csallóközt. Ezzel az volt a célja, hogy gátat szabjon a Morvaország
irányába történő kuruc portyáknak. Ehhez először a nagymagyari sáncokat kelle
elfoglalnia, amelyet Wilhelm Winkler ezrede tarto . A sáncok elfoglalását Pálﬀy lovassága hajto a végre, a horvát bán jelentése szerint különösen a Wolfskehl-ezred és a
Secula-huszárok jeleskedtek a támadás végrehajtása során. A kurucok nem sokáig
tudtak ellenállni a császári-királyiak meglepetésszerű akciójának. Pálﬀy a jelentésében, amelyet a Feldzüge szó szerint idéz, azt külön kiemelte, hogy lovas alakulatai gyalog hajto ák végre a támadást, és így is különösen jól harcoltak. A kurucok
közül sokan megadták magukat, de a rácok nekik sem kegyelmeztek, maga Winkler
ezredes is sebesülten ese a császári-királyi csapatok fogságába. A hírre a püspöki
sáncot védő kurucok, a korábbi parancsnak megfelelően visszahúzódtak és csatlakoztak Eszterházyhoz, aki Kapuvárra küldte őket. Starhemberg 8-án végre határozo
parancsot kapo Bécsből, hogy mentse fel Esztergomot és szeptember 10-én a lovasság
a szárazföldön, a gyalogság pedig a Dunán el is indult Komárom felé. Az ellenség
csallóközi előretörésének hírére Eszterházy is reagált és szeptember 7-én a Győr és
Komárom közö félúton fekvő Banához vonult. Ebben az időszakban íro leveleiben
továbbra is hangot ad azon szándékának, hogy szeretne a Nyugat-Dunántúlon maradni
és Ausztria irányába egy nagyobb betörést végrehajtani.59
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Eszterházy bizonytalankodásának másik oka az volt, hogy nem ismerte fel Esztergom
megszerzésének jelentőségét. Ő a hagyományos kuruc felfogásnak megfelelően a fennhatósága alá ado terület megvédését és mindenekelő az ellenség elleni portyákat
tarto a elsődleges fontosságúnak. Az ő szemében Esztergom ostroma nem szolgált
más célt, mint az ellenség kicsalogatását a líneából. Rákóczi, aki sokkal jobban átlá a
a stratégiai helyzetet, mint Eszterházy, tudta, hogy tábornoka nem ismeri fel az esztergomi átkelő és a vár megtartásának fontosságát, ezért szeptember 7-én a fejedelem,
saját tábornokát is félrevezetve ugyan, de sokkal kézzelfoghatóbb indokot ado neki
a Tatához vonulásra és az Esztergomnál történő csapatösszevonásra, amikor ezt írta:
„…ezen várat nem egyéb okbul szállo am vala meg, hogy az ellenséget a lineából kihúzván,
vélle megharcolhassunk”.60
Rákóczi „csele” csak részben vált be, mert Eszterházy – bár elhagyta Lébényszentmiklóst, de – terveiről a továbbiakban sem mondo le, és a meddő vita tovább
folyt a fejedelem és generálisa közö . Másnap már újra azzal kezdte ostromolni a fejedelmet, hogy hadd vezessen egy portyát Ausztriába, vagy ha azt nem is, legalább a
kisebb dunántúli, még labanc kézen lévő várakat hadd foglalja el, vagy legalább a
Rábaközt hadd védhesse meg, hogyha Starhemberg mégsem Esztergom felé menne.
Továbbá azt ajánlo a a fejedelemnek, hogy maga helye inkább gróf Forgách Simon
csapatait rendelje magához. Eszterházy komolyan aggódhato a Dunántúlért, ha még
a fejedelemmel szemben is ennyire makacskodo .61 Szeptember 9-én azzal érvelve
javasolta Rákóczinak a sümegi vár megszállását, hogy jelentős hadianyaghoz juthatnak.62 A tervet a fejedelem is támoga a, Eszterházy azonban továbbra is Banán vesztegelt, tarto tőle, hogy ha Rabutin is a Dunántúlra jön, akkor őt könnyedén legyőzhetik, de a fejedelem biztosíto a, hogy Rabutin egyelőre Szolnoknál van, és nem
fogják hagyni, hogy átkeljen.63 12-én már arról írt a fejedelemnek, hogy Starhemberg
szárazon és vízen is Komárom felé tart. A kuruc felderítés ekkor jól működö , hiszen
Starhemberg 13-án valóban megérkeze a városba. Banán maradását Eszterházy azzal
indokolta a leveleiben, hogy továbbra is félti a Rábaközt. Erre minden oka meg is volt,
mert Starhembergnek parancsa volt rá, hogy foglalja el, azt azonban nem tudha ák a
kurucok, hogy ezt csak Esztergom felmentése után kelle volna végrehajtania, mint
ahogy azt sem, hogy Starhemberg majdnem két hetet fog Komáromban elvesztegetni
és csak szeptember 26-án indul tovább Esztergom felé.64
Szeptember 14-én a fejedelem párkányi táborába igyekvő Eszterházy és serege olyan
akadállyal szembesült, amelynek leküzdésére nem voltak felkészülve. Nyergesújfalunál
megkezdték az átkelést a Duna bal partjára, a karvai oldalra, és a katonák egy része,
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Eszterházy Antal szerepe Esztergom ostromai ala
illetve maga Eszterházy is a túlparton volt már, amikor a feltámadó vihar váratlanul elszakíto a a hidat. Éppen két csapat átkelése zajlo , de szerencsére ki tudtak
vergődni a vízből egy szigetre. Eszterházyt azonban ez a balszerencse nem csüggeszte e el, és az egész időszak ala a tőle megszoko lendüle el vete e bele magát a teendőkbe. Még 14-én levelet írt a fejedelemnek a karvai erődből és mesterembereket kért,
hogy a hidat ki tudják javítani.65 A munkálatokhoz, amint lehete , hozzákezdtek a
kurucok, Eszterházy még személyes szolgáit is munkára fogta, hogy minél előbb készen
legyenek. A híd javítását végül a szeptember 15-ről 16-ra virradó éjszakán fejezték be.
Eszterházy azt szere e volna, ha a serege a folyó bal partján maradhat, mert ebben az
esetben biztosabbnak vélte az elláto ságát. Erről a tervéről azonban hamarosan lete ,
mert további leveleit már a Duna jobb partjáról, Nyergesújfaluról címezte a fejedelemnek. Szeptember 16-án írt első levelében beszámolt róla, hogy a Kisalföld jobbágysága már az ellenségtől kérte a salagvárdiát, így a falvakra támaszkodva nem tudta
megoldani a csapatok élelmiszerellátását. Portyákat indíto , hogy hátralévő útjuk során
mindenhol élelmiszerrel várják őket, abban azonban bizonytalan volt, hogy a lakosság
együ működik-e majd velük.66 Aggodalma ezú al megalapozatlan lehete , mert a
problémával nem hozakodik elő többször. Szeptember 18-i leveleiben folyamatosan
tiltakozo az ellen, hogy a fejedelem Tatához rendelje őt, azzal érvelt, hogy az ellenség
alig néhány órányira van az erősségtől, neki pedig nincs elég gyalogos katonája a vár
megvételéhez, ha tehetné, szíve szerint inkább Sopron, mint Tata felé vonulna. Ami
a karvai híd Esztergomhoz szállítását illeti, a jelentései i sem teljesen egyértelműek,
mert már 16-án az egész serege a Duna jobb partján volt, de a híd elszállításához csak
lassan fogtak hozzá. Kérte a fejedelmet, hogy küldjön csapatokat Várpalotához, hogy
az Esztergomba, a vár leendő kuruc őrsége számára küldö élelmiszerszállítmányokat
biztosítsák.67
Miután Esztergom szeptember 17-én megadta magát, Rákóczinak különösen nagy
gondot okozo a megfelelő várkapitány megtalálása. A magyarok közül Bo yán János
és Gyürky Pál került szóba. A feladatra Bo yán le volna a legalkalmasabb, hiszen
korábban ő volt az esztergomi császári-királyi lovasság parancsnoka, tehát jól ismerte
a várat és a város környékét. Neki azonban személyes elszámolnivalója volt báró Franz
Ferdinánd Kuckländer vezérőrnaggyal, az esztergomi vár parancsnokával. Amikor
Bo yán még I. Lipótot szolgálta, Kuckländer folyamatosan áskálódo ellene, majd
miután Bo yán kurucnak állt, feleségét börtönbe vete e, az asszony meg is halt a
fogságban. A fejedelem azonban nem engedhe e, hogy Bo yán a hadijogot felrúgva
kitöltse személyes bosszúját, aki ezen annyira megbántódo , hogy ágynak ese és a
várkapitányságot nem vállalta. Gyürky Pál szintén visszautasíto a a megbízást, mert
korábban már két alkalommal is megese vele, hogy egy ostromlo várba szorult, és
1706. szept. 14., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 31–32.
1706. szept. 16., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 35–36., 1706.
szept. 16., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 37–38.
1706. szept. 18., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 41., 1706. szept.
18., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 42–43., 1706. szept. 18.,
Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 44.
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ezen negatív tapasztalatok mia – más lovastisztekhez hasonlóan – nagyon félt a ól,
hogy várban kell szolgálnia. Így aztán a fejedelem, jobb lehetőség hiányában a francia
Bonafous ezredest bízta meg az esztergomi kapitánysággal. Érdekes, hogy Rákócziban
fel sem merült, hogy a két „reguláris” tábornoka, Forgách Simon és Eszterházy Antal
közül válasszon várkapitányt. Ennek az lehet az oka, hogy ezek a személyek olyan
fontos posztot töltö ek be a kuruc államgépezetben, ami nélkülözhetetlenné te e
őket, vagy pedig a fejedelem nem tarto a őket alkalmasnak a várvédelemre. Forgách
esetében azzal is számolnunk kell, hogy a fejedelem talán már ekkor sem bízo benne,
hiszen két hónappal később, november 22-én le is tartózta a.68

Esztergom védelmében
Eszterházy egyik utolsó nyergesújfalui intézkedése az volt, hogy a kijavíto hidat szállítsák el Esztergomhoz. Szeptember 19-i levelében tájékozta a Rákóczit, hogy a szükséges intézkedéseket megte e, az ellenség akár szárazon, akár vízen nyomuljon is előre,
a karvai erőd képes lesz Starhemberg seregének ellenállni. Eszterházy szere e volna,
ha a fejedelem megerősíti a gyalogságát, mert ily módon az ellenség dunai közlekedését
képes lenne megzavarni. Továbbá Gerezdes Mihály útján intézkede , hogy Veszprém,
Székesfehérvár és Zala vármegyék gondoskodjanak az Esztergomba szállítandó ellátmány előteremtéséről és a szállításához szükséges szekerek kiállításáról.69
Ugyanezen a napon konkrét parancsot kapo a fejedelemtől, hogy menjen
Esztergomhoz. „Az mi az Kegyelmed maga személyét illeti: mivel ma íro levelünkbűl
érthe e, hogy magunk is bagácsiánkhoz szándékozunk menni, szükségesnek ítélem lenni, hogy
az dispositióknak folytatására nézve Kegyelmed magát Esztergomban conferálja.”70 Eszterházy
a kapo parancsnak ezú al viszonylag gyorsan eleget te , saját szándéka is az
Esztergomhoz vonulás volt, és 20-án érkeze meg a vár alá. Először is felmérte a rá
váró feladatokat. Az erősségben siralmas helyzet fogadta. Sehol sem találta Bersonville
hadmérnököt, pedig nélküle nem tudták a vár megerősítését elkezdeni. A bástyákat
ki kelle javítani, a munkálatokhoz szükséges alapanyagokat pedig biztosítani kelle .
Mindezekhez munkásokat kért, valamint a vár közigazgatásának megszervezéséhez
szere e volna, ha a fejedelem egy prefektust, kasszát és egy húskomisszáriust küldene,
hogy a csapatok élelmezése megfelelő módon történjen. Bár Bonafous várkapitány és
Horváth Tamás71 optimista volt az ellenség támadásának visszaverését illetően, de
az összes többi tiszt és katona panaszkodo a rézpénzben kapo zsold mia , ezért
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Korábban kapitányi rangban volt a kuruc hadsereg tagja, 1705-ben Dunaföldvár kapitánya volt, az
ostrom idején Eszterházy Antal főcolonellusnak címezte egy utasításában. (H
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Eszterházy Antal szerepe Esztergom ostromai ala
Eszterházy kérte a fejedelmet, hogy küldjön ezüstpénzt. A hídépítést is megkezdték,
de a kötelek hiánya hátrálta a a munkát, Eszterházy azonban kijelente e: ha kell, ő
maga is részt vesz a munkálatokban, és úgy vélte, három nap ala készen lehetnek.72
A terv végül sikerült is, és az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd elkészültét szeptember 24-én jelente e a fejedelemnek. A hidat sikerült olyan erősre építeni, hogy
ágyúkat is elbírt. Továbbá szere e volna, ha lovasságát is megerősítenék, mert a ól
félt, hogy a várba igyekvő élelmiszer- és hadianyag-karavánokat a székesfehérvári és
budai császári-királyi helyőrség könnyedén elfoghatja.73 A várbeli tisztekkel közösen
kívánta megtanácskozni az ellátmánnyal kapcsolatos igényeiket.74 A fejedelem azt kérte
Eszterházytól, hogy a karvai sáncot irányító Chassant brigadérost Thuróczy Gáspárral
váltsa le.75 A betegeskedő Thuróczyt Eszterházy elküldte ugyan, de ő vélhetően nem
vállalta a feladatot, mert a sánc parancsnoka Chassant maradt.76
Eszterházy szeptember 23-án még a császári-királyi ostrom elő küldte első baljóslatú jelentését Bonafous-val, az Esztergom élére kineveze várkapitánnyal kapcsolatban. Szerinte a francia tiszt nem bír a magyarokkal, és bár ő is pártolta a kinevezését,
belátja, hogy talán tévede , és azt ajánlo a, hogy a várban tartózkodó Horváth Tamást
tegye meg a fejedelem parancsnokká. Eszterházy azonban nemcsak a várparancsnok,
hanem az őrség lecserélését is javasolta Andrássy István ezredére.77 Bár maga Rákóczi
is kételkede Bonafous-ban, de Eszterházy tanácsát nem fogadta meg, hanem Csajághy
Jánost szere e volna esztergomi várkapitánynak megtenni, és Vay Ádámot küldte
Esztergomba, hogy Bonafous-t vegye rá a lemondásra. Vay küldetése azonban nem járt
sikerrel, így a fejedelem végül kénytelen volt meghagyni Bonafous-t a tisztségében.78
Másnap Eszterházy már érezte, hogy közeleg az ostrom, portyákat küldö ki, de
továbbra sem bízo Bonafous-ban, ezért felment a várba, és megpróbált rendet tenni.
Így jellemezte a francia várkapitányt: „Bonafus egészlen más emberré le , ugy veszem észre
az Tiszti is jobban gondolkodnak.”79 Azt is jelente e a fejedelemnek, hogy a németek már
körülzárták a karvai sáncokat és szakadatlan harcban állnak Eszterházy felderítőivel,
akik nem tudták visszaszorítani őket.80 A helyzet másnap sem javult. Eszterházy tájékozta a Rákóczit, hogy a németek megtámadták a karvai sáncot. Az erőd ellenállt, de
a francia parancsnok, Georges Chassant ezredes puskaport kért Eszterházytól. Mivel
nem akarta a várbeli készleteket csökkenteni, ezért Érsekújvárról kért puskaport, de
az o aniak csak a fejedelem parancsára küldhe ek volna, ezért kérte ura közbenjá1706. szept. 21., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 45–47., 1706.
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rását. Eszterházy egyébként túlzónak tarto a Chassant folyamatos utánpótlásigényét
és így felelt neki: „Mi okból merészelte 8 holnapi munitiót kívánnyi a sáncban, holo ha Bécs
volna is, elegendő volna három holnapi obsidiója [ostroma]; mely három holnapra mind por,
mind golóbis elegendő volna.”81 Ami a németek támadását illeti, az még biztosan nem a
fő támadás volt, legfeljebb egy nagyobb felderítő akció, mert Starhemberg csak szeptember 26-án indult el Komáromból. Ami a vár ellátását illeti, minden igyekezete ellenére sem sikerült Eszterházynak teljesen feltölteni, mert Bonafous is panaszkodo ,
hogy nincs elegendő élelmiszere és a puskapor is kevés. A kuruc felderítés az augusztus
végi esethez hasonlóan most sem működö jól. Eszterházy hiába küldö ki felderítőket, azok nem mentek elég közel az ellenséghez, így nem tudo új hírekkel szolgálni Starhembergről.82 Eszterházy szeptember 26-ra átkelt a Duna északi oldalára, és
már Párkányból címezte újabb levelét. Ez az üzenet csupa mentegetőzés, ami híven
beszámol a kuruc csapatok szinte teljes morális válságáról. Maga a tábornok, saját bevallása szerint, mindent megte , amit csak lehete , hogy a vár és a sánc védelme megfelelően működjön, de saját magán kívül senkire sem számíthato . A katonák kedvetlenek voltak, semmilyen módszerrel nem lehete őket munkára bírni, de Eszterházy
sorait olvasva ez nem is csoda: „csak aranyat is többet a am harmincznál, keménységghelis
probáltam, az budzigánnyal valo utés, veretés mind megh lehet, de mikor az lova éhel holt, az
katona naponként fogy, az én Generalisi Authoritássom sem viheti aszt véghben az kivel tartoznék”.83 Eszterházy amia is panaszkodo a fejedelemnek, hogy kevés katonája van
ahhoz, hogy a rábízo feladatnak megfeleljen, mert serege alig 1000 főt számlál. Annak
viszont kifejeze en örült, hogy a karvai erőd még tartja magát, dicsérte Chassant
kemény ellenállását, Eszterházy pedig igyekeze minden szükséges eszközt megadni
neki.84
A fejedelem mindent elkövete , hogy körültekintően szervezze meg Esztergom
védelmét. Tervének lényege az volt, hogy amíg a császáriak Karva erődjét és Esztergom
várát ostromolják, addig Bezerédj Imrének Sopron felé kelle volna egy betörést végrehajtania, míg Forgách Simon több lehetőség közül is választhato , hogy a helyzetnek
legmegfelelőbben járjon el. Ezek a lehetőségek a következők voltak. 1. A császári-királyiak pozsonyi élelmiszerraktárainak a felgyújtása és amennyiben lehetséges, Pozsony
rajtaütésszerű elfoglalása. 2. Betörés Ausztriába. 3. Portya Morvaországba. Mindhárom
akció célja az le volna, hogy Starhemberget Esztergom alól visszafordítsa.85
Forgách azonban a kapo parancsot vagy félreérte e, vagy pedig egyéni nyereségvágyból szándékosan figyelmen kívül hagyta. Lemaire hadmérnök jelentése szerint
ugyanis Forgách a karvai sáncból magához ve e a háromszáz legjobban felszerelt
katonát, és – bár valóban megjelent Pozsony ala – hagyta, hogy az o ani polgárok
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Eszterházy Antal szerepe Esztergom ostromai ala
megvesztegessék. Ezután betört Ausztriába és Morvaországba, ahol Zinzendorfot86
felgyújto a, és példátlan kegyetlenséggel lépe fel a lakossággal szemben: a nőket és a
gyermekeket sem kímélte. Mindezzel azonban elkése , mert bár a Haditanács visszarendelte Starhemberget, azonban túl későn, mert addigra Esztergom már elese .87
A kurucok, ahogy Eszterházy több leveléből is kitűnt, igyekeztek az Esztergom külső
védelmi vonalához tartozó Karvát is megerősíteni, ezért odaküldték Lemaire hadmérnököt is, aki visszaemlékezésében tanulságos képet fest az erőd ostromáról. Lemaire
úgy vélte, hogy az erőd megtartható abban az esetben, ha a Forgách által elvont embereket sikerül pótolni. Ezért elment Eszterházy Antalhoz, akitől a kért katonákat meg is
kapta. I érdemes megállnunk egy pillanatra. Lemaire 3-4000 fősre becsülte Eszterházy
seregét, míg Eszterházy szerint a létszám alig te ki 1000 főt.88 Mind Lemaire, mind
Eszterházy tapasztalt katonák voltak, egy táborozó sereg létszámát hozzávetőleges
pontossággal megbecsülni elméletileg egyiküknek sem kelle volna, hogy problémát
okozzon. Hogy melyiküknek volt igaza, azt nehéz eldönteni. Eszterházy talán csak a
ténylegesen harcra foghatókat tünte e fel. Míg Lemaire becslése ellen az szól, hogy
visszaemlékezéseit valamivel az események után írta meg, és talán már nem emlékeze pontosan minden részletre.89
Lemaire nem tudo időben visszaérni az erősítéssel, mert az erős őszi szél annyira
hullámzóvá te e a Duna vizét, hogy nem tudtak átkelni a folyó északi partjára. Így
a karvai erőd szinte a francia hadmérnök szeme lá ára ese el szeptember 27-én. A
császáriak először egy külső őrtornyot rohantak meg, ahonnan az őrség visszamenekült a fő erődbe. Annak ellenére, hogy a kuruc ágyúk folyamatosan lő ék a császárikirályi csapatokat, azok rendületlenül folyta ák támadásukat. A helyőrség egy része
sortüzekkel próbálta megtörni az ellenséget, de a császári-királyiak bekiabáltak az
erődbe, hogy aki megadja magát, az kegyelmet kap, mire néhányan kinyito ák a kaput.
Erre Starhemberg csapatai beözönlö ek az erődbe, és a hadijog legelemibb szabályait
is figyelmen kívül hagyva a védők nagy részét kegyetlenül megölték. A parancsnok,
Chassant túlélte a mészárlást és egy császári tiszt fogságába ese .90
Karva elestének hírére Rákóczi visszasiete Esztergomhoz. Két ezredet át akart
küldeni a Duna déli partjára, hogy támadják oldalba az ostromot megkezdő Starhemberg
seregét, azonban a tisztek olyan kedvetlennek és alulmotiváltnak látszo ak, hogy a
fejedelem felismerte, hogy semmire sem megy velük, így kénytelen volt elállni a szándékától. A fejedelem figyelmét ekkor már Kassa védelme kötö e le, amelyet Rabutin
erdélyi császári-királyi főparancsnok ve ostrom alá.91
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Eszterházy és Lemaire leírásaiból tudjuk, hogy a császári-királyi csapatok a Szent
Tamás- és a Szent György-hegy92 irányából lő ék a várat tizenegy ágyúval és hat
mozsárral. A védők az ostrom első néhány napjában két kitörést is végrehajto ak, sikeresen elűzve a császári-királyi csapatokat ütegállásaikból, illetve Starhembergnek az
alsóváros ellen intéze rohamát is vissza tudták verni.93 Eszterházy az ostrom kezdetekor a Párkánytól 16 kilométerre északnyugatra fekvő Bény faluhoz húzódo vissza,
ahol sáncokkal megerősíte tábort építe . Starhemberg Eszterházy seregének semlegesítésére ezer rác és 4-500 német katonát küldö át a Duna bal partjára, akik többször
is megtámadták a táborát, de visszaverte őket. A védőkkel az egész ostrom ala tudta
tartani a kapcsolatot, bár folyamatosan visszatérő elem a fejedelemnek írt leveleiben,
hogy félt ennek a megszakadásától. Érsekújvárról tarackokat kért, hogy azokkal zavarhassa az ostromlókat, azonban ezeket nem kapta meg.94
Eszterházy október 5-én ismét tájékozta a a fejedelmet az ostrom állásáról.
Starhemberg Budáról és Komáromból is hozato ágyúkat, hallo ák, hogy a császárikirályi tüzérek folyamatosan lövik a várat. Ennek ellenére Eszterházy bizakodó
volt, hiszen a vár jól el volt látva.95 Ennek az optimizmusnak azonban másnap már
nyoma sem maradt, sőt azt írta Rákóczinak, hogy Lemaire hadmérnök már nemcsak
Esztergomot, hanem Érsekújvárt is félti az ellenségtől. A védők fegyelmén a francia
hadmérnök sem tudo javítani, tevékenységében pedig egy későbbi sérülés is megakadályozta. Eszterházy felvázolt egy tervet, miszerint Forgách Simontól erősítést kér, de
nem bízik abban, hogy tábornoktársa segíteni fog neki, ezért kérte a fejedelmet, járjon
közben, hogy az erősítést valóban meg is kapja, majd átkelve a Dunán Bo yán Jánossal
együ éjszaka, hátulról megtámadhassa Starhemberg táborát. A tervét azonban nem
hajto a végre.96 Október 10-i és 12-i levelében beszámolt arról, hogy Bonafous feladta
a várat, annak ellenére, hogy az ellátmánya akár egy hónapra is elegendő le volna és
az ellenség által a falon ütö rés sem volt Eszterházy szerint olyan nagy, hogy a védők
ne tudták volna tartani. Lemaire hadmérnöktől azt is tudjuk, hogy nagyjából 18 öl
széles lehete a rés.97
Eszterházy a vár feladásáért egyformán okolja a lázadozó védőket és Bonafous
tehetetlenségét. A fejedelmet is bírálta, amiért nem Bo yán Jánost te e meg várkapitánynak. Ám ahogy azt fentebb írtuk, Bo yán ekkor vérig volt sértve és belebetegede abba, hogy a fejedelem nem engedte meg neki, hogy halálos ellenségével,
Kuckländer császári-királyi esztergomi várkapitánnyal leszámoljon. Így, ha minimális
mértékben is, de Bo yán és Rákóczi is okolható a vár elestéért. Eszterházy a maga
kevés emberével nem tehete sokat a vár felmentéséért, bár azt leszögezhetjük, hogy
A Szent György-hegy ma már nem létezik, mert az esztergomi Bazilika építésekor elhordták.
K

–R. V

1955 (2004), 320.

1706. okt. 2., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 59. fol. 1–2.
1706. okt. 5., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 59. fol. 6–7.
1706. okt. 6., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 59. fol. 8.
1706. okt. 10., Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 59. fol. 10–12., 1706.
dátum nélkül, Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, MNL OL, RSZL, fasc. 58. fol. 2–4., K
–R.
V
1955 (2004), 320., L
1973 (2004), 213–214., F
1882, 434–435.

Eszterházy Antal szerepe Esztergom ostromai ala
elszántabban is akadályozha a volna az ostromot, de Starhemberg az átküldö 1500
emberrel eredményesen hátrálta a őt. Ugyanakkor teljesen elmarasztalni sem lehet,
mert lehetőségeihez képest megpróbált segíteni a védőkön, az már nem rajta múlo ,
hogy az érsekújvári parancsnok szinte semmiben nem volt hajlandó együ működni
vele. Amiről Eszterházy nem tudhato , hogy a fejedelem által diverziós akciókkal
megbízo Forgách és Bezerédj csak késve vagy egyáltalán nem hajto ák végre a kapo
parancsokat, emia pedig Starhemberg zavartalanul foglalha a vissza Esztergomot.98
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The role of Count Antal Eszterházy during the sieges of Esztergom
The sieges of Esztergom were the most significant military events in the Rákóczy’s
War of Independence in 1706. Although these assaults were highlighted in the works
of Géza Perjés and Ágnes R. Várkonyi, but the role of Count Antal Eszterházy was not
examined in detail. In my opinion, we might have a more accurate understanding of the
events, if consider the numerous unpublished sources of Eszterházy’s activity, as well.
The castle of Esztergom is located near the Danube River in the northwest corner
of Transdanubia. Prince Rákóczi wanted to occupy Esztergom to get a secure crossing
place over the Danube to link Transdanubia to the other parts of the ‘kuruc’ territory.
After the armistice, the rebells had 18000 soliders all over Transdanubia under the
leadership of the field-marshal Antal Eszterházy, who was appointed the supreme
commander of the Transdanubian forces.
The first challenge of Eszterházy was to face the army of János Pálﬀy marching
through the territory. The aim of Pálﬀy was to join the forces of Guido Starhemberg.
Eszterházy tried to force Pálﬀy into an open ba le near Szentgo hárd, but he had evaded
the brush with kuruc forces. Since was significantly outnumbered by the opponents,
in order to save his troops he fled with his army to Austria. Though Eszterházy could
not destroy the army of Pálﬀy, they gained a couple of valuable days to Rákóczi for
the siege of Esztergom. On 18 August Eszterházy a acked successfully and occupied
Habsburg fortifications near Sopron. This li le victory opened the way to the kuruc
raids to the Austrian territory.
After this operation an uncertain period began because of two reasons. The first one
was that Starhemberg and the Court Council of War did not exactly know how to defeat
the Hungarians. The second reason was that Eszterházy wanted to use his troops in
a more important raid in Austria, meanwhile Rákóczi wanted Eszterházy to join him.
This uncertainity lasted until 17 September. On this day, Rákóczi occupied Esztergom
and Eszterházy saw a reason to march to Esztergom.
Between 28 September and 12 October Starhemberg besieged Esztergom. Eszterházy
camped near of the city, and he tried to help the defenders, but his li le army was not
enough to rescue the castle from falling, because the commander was inept and the
garrison lost his motivation.
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