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POZSÁR DÁNIEL

I. Kilidzs Arszlán Rúmi (Ikóniumi) szultán

szemben vívott küzdelmeinek fényében1

Abstract

Kilij Arslan Seljuq Sultan of Rum was involved in the war operations
against the three main military waves of the first crusade in Asia Minor. He
was the leader of the Turkish forces against the People's Crusade and the first
(1096-1099) and the second Princes' Crusades as well. The theatre in the ter-
ritory of the Sultanate of Rum seems less important in the historiography of
the First Crusade than the Syrian or the Palestinian battlefields. The paper fo-
cuses on the performance of Kilij Arslan against the crusaders between 1096
and 1101. In this time period he tried to stop the crusader waves to reach the
inner territory of Asia Minor and breaking through into Syria.

hullámának (1096 1099) egészen
sikere2

3 katonai eredményeit pozitív színben feltüntetni,

eredményességét próbáljuk értékelni. Ebben az írásban mégis megpróbálom a
szeldzsuk szultán harctéri cselekedeteit

onban áttekinteni a Rúmi (Ikonioni,
Ikóniumi) Szultanátus, illetve az anatóliai szeldzsuk-törökök

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Nagy Balázs végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
2

ében egy folyamatos katonai sikertörténet a szeldzsuk-
török és fátimida csapatokkal szemben. Három nagyobb csatában (Dorülaionnál, Antiókihiánál és

eredmén
(Jeruzsálemi Királyság, Edesszai Grófság, Tripoliszi Grófság, Antiókhiai Hercegség) megalapítása

3 A s
legelterjedtebb magyar nyelven is megjelent forrásra, Steven Runciman klasszikus munkájára
támaszkodtam. Így nagyrészt az ott megtalálható formában kerültek átírásra. (RUNCIMAN, STEVEN: A
keresztes hadjáratok története. Budapest: Osiris, 2002.).
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berendezkedésének katonai-politikai hátterét, melynek gyökerei egészen a 8 9.
századig nyúlnak vissza.

A szeldzsuk-törökök útja a Rúmi (Ikóniumi) Szultánság megalapításáig

A 8 9. században az arab világbirodalom keleti felét is elérte a szétszakadás
folyamata. Ebben a régióban (Transzoxiána, Horaszán, Irán)
dinasztiák emelkedtek fel, és váltak hatalmas földrajzi távolságot átfogó
területek irányítóivá, hanem perzsa,

, és alakítottak ki hatalmi központokat. Táhiridák, szaffáridák,
majd a számánidák felemelkedését és viszonylag gyors bukását hozta el perzsa
területeken a 9 10. század.4

az
Abbászida kalifa hatalmától. A 10. század elejére a számánidák már nemcsak
Transzoxiána, de Horaszán felett is átvették az uralmat. Irak-iráni területen a

újidák -ban
5 A turbulens 10. évszázadot nem

- .6 A számánidák uralmától
nyugatra, a bújidáktól kezdve, már a síiták uralkodtak az iszlám világban a
szíriai hamdánidáktól az Észak-Afrikát uraló fátimidákig.7 Azonban a fentebb
említett keleti dinasztiák (számánidák, táhiridák, szaffáridák) mindegyike az
iszlám szunnita ágát követte,8 és a muszlim világának

rengette meg nemcsak az iszlám, de a keresztény világot egyaránt.
A számánidák által uralt területek peremének sztyeppei világából léptek az

iszlám világ térképére azok a török törzsek, amelyek nemcsak kiváló

és muszlimmá válásukkal az iszlám szunnita ága számára is friss utánpótlást
jelentettek.9 A számánidák a 10. század második felében nem bírták
feltartóztatni az egyre nagyobb befolyással bíró török törzsek

Transzoxiána és Horaszán
k a korábbi zsoldosokból hódítókká váló

ghaznavidákkal (gaznevidák) és karákánidákkal szemben.10 A török törzsek

4 PEACOCK, A.C.S.: Medieval Islamic Historiography and Political Legitimacy. London and New
York, Routledge. 2007. 15 16.

5 ROGERS, MICHAEL: A hódító iszlám. Budapest, Helikon, 1987. 28.; PEACOCK: Medieval 2007.
15 16.

6 PEACOCK: Medieval 2007. 16.
7 PEACOCK: Medieval 2007. 16 17.
8 ROGERS: A hódító 1987. 28.
9 PEACOCK: Medieval 2007. 17.
10 BUSSE, HERIBERT: Iran under the Buyids. In: The Cambridge History of Iran Volume 4: The

Period from the Arab Invasion to the Saljuqs. Szerk.: FRYE R. N.. Cambridge, Cambridge University
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nyuga az irak-iráni területeket uraló bújidák
kerültek, akik a 10. század közepén stabilizálták sikerrel a régiót, amikor
Bagdad elfoglalásával véget vetettek az Abbászida s

11 A b
Hadseregük a dajlamita népcsoportra épült, amely a Kaszpi-tenger déli partját

dajlamiták már a b
zsoldos szolgálatot láttak el Irán és Mezopotámia területén. Kiváló harcosok
voltak, és a korszak perzsa, n, a
gyalogság adta
lándzsával voltak felszerelve. A dajlamiták alkotta pajzsfal rendkívül nehezen

létszámhátrányukat is sikerült kompenzálniuk. A bújida hadsereg gyenge
fakadt. A gyalogos

dajlamiták nem voltak képesek azt a mobilitást biztosítani, ami egy ekkora
terület teljes

12 A
megoldást a zsoldos lovasság alkalmazása jelentette a bújidák számára. A 10.
században megjelennek a soraikban a török népelemek, akik mint íjjal
felfegyverzett lovasság, egészítik ki a dajlamita gyalogságot. A török lovasság

ett a dajlamita
gyalogsággal, a újida katonai hierarchián belül.
A kisebb összecsapások azonban megmaradtak a b
villongásaiként.13 Az irak- re egyre

haznavida állam. Nemcsak zsoldosokat adott nyugatra,
de élénk kereskedelmet is folytatott. T
eljutottak.14 Az 1010-es években a ghaznavidák már képesek voltak
beavatkozni a b rületein. 1029-ben

e a
bújidákra iráni területen.15 A ghaznavida törökök azonban nem tudták
kihasználni fölényüket az Iránban meggyengült bújidákkal szemben, hiszen
alig pár évtized le -törökök

A szeldzsuk-törökök az oguz törzsszövetség részeként jelentek meg

Press, 1975. 250 251.; PEACOCK: Medieval 2007.: 17 18.; PEACOCK, A.C.S.: Early Seljuk History
A new interpretation. London and New York, Routledge. 2010. 35 36.

11 BUSSE: 1975. 250.
12 BUSSE: 1975. 251.
13 BUSSE: 1975. 252.
14 POLGÁR SZABOLCS: Kora középkori (9-12. századi) kelet-európai fegyverkereskedelemre utaló

feljegyzések az írott forrásokban. In: Fegyveres Nomádok, Nomád Fegyverek.
Könyvtár 21. Szerk.: BALOGH László, KELLER László. Budapest, Balassi Kiadó, 2004. 95.

15 BUSSE: 1975. 297 299.
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tak keleti irányba, miként a török törzsek ez irányú
migrációja végigkísérte a 8 10. századot.16 Az oguzok
valahol a számánidák által uralt Transzoxiánától keletre jöhetett létre a 9.
század földrajzi elhelyezkedést
nehéz meghatározni Ebben az

szerepet a törzsszövetségen belül, amely egyre mélyebb kapcsolatokat alakított
ki muszlim szomszédaival. Az oguz kere
területén kereskedtek, de Bizánc és az örmények által uralt területekre is
eljutottak. Az oguz állam, a
jelentett, a 10. század végén, vagy a 11. század elején bomolhatott fel végleg.
Ebben közrejátszhatott egy ekkor már
törekvése is a nagyobb függetlenség kivívására.17 A muszlim szomszédságban

, az állandó katonai, illetve kereskedelmi interakciók azonban nem
múltak el nyomtalanul. Az oguzok nagyobb része, így a szeldzsukok is, a 10.
század utolsó évtizedeiben tértek át az iszlámra.18 A 10. század folyamán

véleménye szerint
halála a 10. .19 A szeldzsuk-törökök ekkor már az
iszlám világ kapujában álltak. ak be
Transzoxiána, majd Horaszán területeire, ekkor még leginkább a térség
uralmáért a k számánidák, illetve ghaznavidák
zsoldjában.20 hadúr, Mahmúd nem
számolt a szeldzsukok

egykori ghaznavida zsoldosok azonban el szán
meghódítására, és 1037-ben Nishápur bevételével nagy csapást mértek a
ghaznavidákra. Mahmúd, felismerve a szeldzsuk-török veszélyt, visszatért
Horaszánba, azonban 1040-ben a dandanakáni csatában a szeldzsukok-törökök
Szeldzsuk unokáinak, Tugril bég és testvére, Csagri bég vezetése alatt

mértek a ghaznavidákra, akik indiai területeikre
ak-

16 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 17 20.
17 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 21 25.
18 HILLENBRAND, CAROLE: Turkish Myth and Muslim Symbol-The Battle of Manzikert. Edinburgh,

Edinburgh University Press. 2007. 5.; CAHEN, CLAUDE: Pre-Ottoman Turkey. New York, Taplinger
Publishing Company. 1968. 10 13.; CAHEN, CLAUDE: The Formation of Turkey. Harlow: Pearson
Education Limited. 2001. 1 2.; CAHEN, CLAUDE: The Turkish Invasion: The Selchükids. In: A History
of the Crusades, Volume I: The First Hundred Years. Szerk. SETTON, Kenneth M. BALDWIN,
Marshall W., Milwauke, University of Wisconsin Press, 2006. 139 140.

19 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 37 38.
20 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 140.
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iráni régió felé, ezzel már a bújidákat fenyegetve.21 A szeldzsuk-törökök
nagyban támaszkodtak a türkmén törzsekre, akik komoly katonai támogatást
jelentettek Tugril és Csagri számára után Csagri
maradt Horaszán ura, és további hódításokat hajtott végre az Amu-
folyásvidékén. Tugril folytatta a nyugat . Ray (Rey)
városa különösebb ellenállás nélkül a kezébe került, 1043-ban pedig a nyugat-
iráni térség kapuját, Iszfahánt is elfoglalta. A szeldzsukok számára ezzel

az iraki, örmény, grúz és bizánci területekre vezetett
módszeres rabló hadjáratok megindítására. A bújidák ellenállása rendkívül
hamar összeomlott. A leginkább a türkmén törzsekre támaszkodó Tugril

1040-es és az 1050-es
,

illetve Bizánc nyugati vidékét. 1054-ben már mélyen bent járt bizánci
területeken, és Manzikertet ostromolta.
Bagdad 1055-ös bevétele volt. Mezopotámia központját harc nélkül, mint a
kalifának, al-Káimnak,22 és az igaz hitnek vette birtokba, miután a
várost uraló szintén török származású, de síita vallású zsarnok al-Basashiri
Szíriába 23 Tugril 1059-re, letörve a türkmén
törzsek egy részének lázadását, illetve a fátimidák Bagdad ellen indított
támadását is visszaverve, a bizánci,
mezopotámiai területek kizárólagos urának mondhatta magát.24 Tugril
hatalmának kiterjedését mutatja szultáni ranggal való felruházása a kalifa által.
A szeldzsuk szultán
adminisztráció irányába. Felismerte, hogy szükséges kiegyeznie azzal az
értelmiségi réteggel, amellyel a szeldzsuk hódítók nem rendelkeztek. Így a
kalifátus vallási szempontból zavartalanul folytathatta a török
hatalom 25 A méltóságot 1058-tól haláláig, 1063-ig viselte.
Tugril ezzel a lépésével Bagdadban próbálta létrehozni az iszlám világ vallási
központja mellett annak egyik fontos politikai centrumát is.26 A gyermektelen
szultánt unokaöccse, Alp Arszlán (1063 1072) követte a trónon. A szeldzsuk-
törökök folytatták a nyugati irányú terjeszkedést.

már Anatólia dél-keleti része jelentette, amely Bizánc

21 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 140 142.
22 ROGERS: A hódító 1987. 36.
23 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 143 145.; RUNCIMAN, STEVEN: A keresztes hadjáratok

története. Budapest, Osiris, 2002. 58 59.
24 Tugril számára a türkmén lázadás, illetve a fátimidák által támogatott síita arab törzsek Bagdad

, és
Tugrilnak testvére, Csagri fiához kellett segítségül folyamod
törzseket,

CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 145 146.
25 TETLEY, G. E.: The Ghaznavid and Seljuq Turks-Poetry as a Source for Iranian History. London

and New York, Routledge. 2009. 29 30.; CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 145.
26 CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 146.



12 KÚT 2015/1.

uralma alatt állt, de népességét tekintve örmények lakta vidék volt. A törökök
betörései bizánci területekre ekkor még leginkább rabló hadjáratokat
jelentettek. Az 1050-es és 1060-as években kifosztották Meliténét és
Szebaszteiát, és szinte évente vezettek hadjáratokat Kilikiába. Bizáncnak nem
volt válasza a veszedelmes keleti fenyegetésre. A század második felének

.27 A
törökök 1070-ben már az Égei-tenger partvidékének közelében fosztogattak. A
IV. Romanosz Diogenész (1068 1071) császár által vezetett bizánci sereg
1071-ben Manzikertnél

Arszlán vezette szeldzsuk-török csapatoktól. Maga Romanosz Diogenész
császár is török fogságba került.28 A manzikerti vereség egyik legfontosabb
következményeként Bizánc elveszt natóliai
fennhatóságát. A szeldzsukok számára pedig véget ért a rabló hadjáratok

amely képes lehetett a
feltartóztatásukra, ezért megkezdhették a berendezkedést az elmúlt évtizedek
alatt már feltérképezett területeken.

amely nagy hatást
gyakorolt Anatólia etnikai térképére is. Az iszlamizálódás folyamatát

eltörökösödése azonban egészen a 13 14. századig eltartott.29 Anatóliának a
Bizánctól való teljes elszakításához, a nagyarányú török beáramlás mellett,
azonban

szükségeltetett. n Artuk bég mélyítette
tovább a bizánci válságot, miután 1072-ben a Sakarya folyót is elérték a
csapatai, ezzel már karnyújtásnyira kerülve a császárvárostól. A törökök nem
csak a bizánciakra, de az eddig császári zsoldban harcoló és a
Konstantinápolyban uralkod -frank
zsoldosokra is folyamatos vereségeket mértek. Így például Bailleul-i Roussel
csapataira is. Roussel, aki a manzikerti csatában bizánci oldalon a normann
lovasság parancsnokaként szolgált,
elszenvedett a törökökkel szemben.30 Artuk bég csapatai megállíthatatlannak

27 B. SZABÓ JÁNOS: A Bizánci Birodalom Hadserege a X-XI. század fordulóján. In: Társadalom
és honvédelem IV.2. 2000. 100.

28 TURAN, OSMAN: Anatolia in the period of the Seljuks and the Beyliks. In: The Cambridge
History of Islam Volume IA: The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World
War, Edited by: HOLT, P. M., LAMBTON, K. S Ann, LEWIS, Bernard. Cambridge, Cambridge
University Press, 2008. 231 232.; RUNCIMAN: A keresztes 2002. 59 61.; CAHEN: The Turkish
Invasion 2006. 147 149.

29 TURAN: Anatolia 2008. 232 233.
30 CAHEN: The Formation 2001. 7 8.; TURAN: Anatolia 2008. 233 234.



KÚT 2015/1. 13

, és már Nikomédiánál jártak, amikor Alp Arszlán halálának hírére
csapataival visszatért Iránba, hogy Maliksáh szultánt (1072 1092) segítse a
kirobbant trónharcokban. Artuk kivonulása Antóliából azonban nem okozott
változást a politikai viszonyokat tekintve. Artuk szerepét ugyanis egy hasonló

hadúr vette át. Szulejmán annak a Kutulmisnak volt a fia, aki 1064-ben
szenvedett vereséget és halt meg az Alp Arszlánnal vívott háborújában.

anatóliai török és türkmén törzseket, hogy egy, a Nagyszeldzsukoktól független
hatalmi központot hozzon létre. Szulejmán hirtelen felemelkedésének
hátterében az állt, hogy Anatóliában nagy számban telepedtek meg azon

szerepet.31 Kutulmis fiának, Szeldzsuk dédunokájának így nem volt nehéz
-Ray tengelyre ttel egykor volt

lázadókat.32 -
amikor harcot vívott Szíriában Maliksáh vazallusaival. 1075-ben azonban már
seregei élén Anatóliában hódított, és foglalta el Bizánctól Nikaia-t (Nicea), amit
székvárosának kiáltott ki. A Nagyszeldzsukoktól függetlenedni vágyó
Szulejmánt az anatóliai türkmén törzsek elismerték uruknak. Az új és független
szeldzsuk hatalmi központ, a Rúmi vagy Ikonioni (Ikóniumi) Szultánság,33

nagyarányú migrációs hullámot gerjesztett Anatólia irányába az 1080-as évek
folyamán a török-türkmén törzsek körében. Szulejmán 1080-ra
Konstantinápoly alá ért (Chrysoplis), miután szétverte a bizánciak Nikaia
felszabadítására küldött seregét. Lényegében egész Nyugat-Anatólia az uralma
alatt állt, a császárváros ostromára azonban nem gondolhattak a szeldzsukok.

ostromát, Szulejmán pedig nem rendelkezett , ami
alkalmas lett volna egy Európában lef Konstantinápoly
és Bizánc európai területe , az
anatóliai területek elvesztése azonban nem csak a császárságot, de az egész
keresztény világot megrázta.34 I. Alexiosz Komnénosz 1081-es hatalomra
jutása új helyzetet eredményezett a bizánci-szeldzsuk viszonyban. Alexiosz

elégségesek Anatólia visszavételéhez, ezért békét ajánlott Szulejmánnak.
Mindkét uralkodónak szüksége volt a fegyvernyugvásra. Alexiosznak a

31 TURAN: Anatolia 2008. 234.
32 PEACOCK: Early Seljuk 2010. 64.
33 Nem rekonstruálható teljesen, hogy a szultáni címre hogyan tett szert Szulejmán. Az azonban

mindenképpen kizárható, hogy Maliksáh
Részleteket lásd: CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 75 76.

34 TURAN: Anatolia 2008. 234 235.; OSTROGORSKY, GEORG: A bizánci állam története. Budapest,
Osiris, 2003. 305.
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birodalom északi határvidékén kellett hadakoznia, Szulejmánnak pedig
talmát. Az örmények lakta

Kilikiában, illetve Antiókhiában és Edesszában is megindult egy, a
Nagyszeldzsukoktól és Szulejmántól is független önállósodási törekvés
Philarétosz Brakhamiosz vezetésével.35 Szulejmán, miután nyugati határait
biztosította, kelet felé fordult, hogy az örmény területeken is megszilárdítsa
hatalmát. 1082-ben elfoglalta Adanát és Tarszoszt. 1083-ra pedig teljesen

decemberében már Szíriában nyomult dél felé, teljesen felszámolva Philarétosz
hatalmát. Anthiókiát december 17-én foglalta el, ami még akkor is
figyelemreméltó teljesítmény, ha tudjuk, hogy Philarétosz nem tartózkodott a
városban. Szulejmán szíriai hódításai már nyílt kihívás volt a Nagyszeldzsukok
irányába.  Maliksáh szultán testvérét, Damaszkusz urát, Tutust rendelte
Szulejmán ellen, aki ekkor Aleppót ostromolta. A szeldzsuk belháború
Szulejmán vereségével és halálával ért véget 1086. június 6-án
teljes volt. Szulejmán serege megsemmisült, fiait pedig Maliksáh udvarába
küldték, mint túszokat.36 A Nagyszeldzsukok sikerrel hárították el a hatalmukat

amely
szeldzsuk belháborúban nyilvánult meg.

Kilidzs Arszlán

Kilidzs Arszlánt, Szulejmán rúmi szultán fiát 1086-ban Maliksáh udvarába
hurcolták. Ezzel a szultanátus trónja betöltetlen maradt, Anatólia pedig a

Közép-Anatóliát Szulejmán egykori vazallusa, Danismend37 tartotta
ell
hogy örmény területek felé terjessze ki hatalmát. A nyugat-anatóliai térséget
befolyásoló Csaka ,
szmürnai (Izmir) emír. Szu komoly flottát
épített ki, és kalóztevékenységet folytatott az Égei-tenger görög
szigetvilágában, e
kereskedelmi érdekeit. Csaka tevékenysége sok problémát okozott
Alexiosznak, akinek stratégiai célja volt Anatólia nyugati partvidékének

35 TURAN: Anatolia 2008. 235 236.;
részletes összefoglalást nyújt: YARNLEY, C. J.: Philaretos: Armenian Bandit or Byzantine General?
Revue des études arméniennes, 9. (1972).

36 TURAN: Anatolia 2008. 236.
37 z már önmagában érdekes kérdést vet fel a származására vonatkozóan.

Ahogy arra Cahen is rávilágít, elképzelhetetlen, hogy a korszakban ne egy türkmén uralkodjon és
tikai

szerepet játszottak az Anatólia sorsát meghatározó eseményekben. Danismend származásának
lehetséges magyarázatait lásd: CAHEN: The Formation 2001. 11.
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visszahódítása. A szmürnai emír azonban dacolt a bizánciakkal, és a

Konstantinápoly ellenében.38 Szulejmán egykori vazallusai tehát saját útra
léptek, és elkezdték kiépíteni érdekszférájukat a rúmi szultán által kitaposott
ösvényen járva. 1092-ben elhunyt Maliksáh, Kilidzs Arszlán pedig kiszabadult
iráni fogságából. Nehezen rekonstruálható, hogyan, de még ebben az évben
visszaszerzi apja trónját és Nikaia-t, illetve az Anatólia nyugati része feletti

. uralkodói kvalitásokat mutató teljesítmény Kilidzs
Arszlántól, hogy hat évnyi fogság után lényegében azonnal képes megnyerni
magának a szeldzsuk-törököket, és helyreállítani a Rúmi Szultanátus
presztízsét.39 Kiváló példa erre az Alexiosszal való szövetségkötése saját apósa,
Csaka ellen. Kilidzs Arszlánnak, hogy szembefordulhasson a stratégiai
szempontból kiemelt fontosságú kelet-anatóliai területeket birtokló
Danismenddel, biztosítania kellett hátországát. Az Égei-
flottáján keresztül egyre nagyobb hatalmat gyakorló Csaka komoly veszélyt
jelentett Konstantinápolyra, de Kilidzs Arszlán nyugat-anatóliai területei sem
lehettek biztonságban a Szmürnára támaszkodó emír szomszédságában. Anna
Komnéné beszámolója szerint, Alexiosz biztatására a fiatal szultán
megvendégelte, leitatta, g végzett apósával.40 Csaka
kiiktatásával Kilidzs Arszlán biztosította az Égei-tenger partvidékét, és miután

sem kellett tartania, kelet felé fordulhatott, hogy apja egykori vazallusait, a
danismendidákat behódoltassa. Kilidzs Arszlán teljes anatóliai hatalmához
elengedhetetlen volt Meliténé birtoklása. A város azon az északi útvonalon
(Ankara Kayseri Szivasz) feküdt, amely összekapcsolta az Égei-tenger
partvidékét Észak-Szíriával, illetve Mezopotámiával. A Kelet-Anatóliában

konfliktus.41 Az Anatóliát megosztó török belháború teljes eszkalálódását
azonban elodá seregeinek felbukkanása Kis-
Ázsiában, amellyel szemben az ifjú sen fellépett.

Kilidzs Arszlán harca hullámával
szemben

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a középkor egyik legnagyobb
vállalkozásával, Kilidzs

38 CAHEN: The Formation 2001. 9 10.; TURAN: Anatolia 2008. 236 237.; OSTROGORSKY: A
bizánci 2003. 318.

39 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 80 81.
40 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 81.; KOMNENE, ANNA: The Alexiad. (Trans. by SEWTER, E.R.A ,

Edited by FRANKOPAN, Peter) London, Penguin Classics, 2003. 243 244.
41 CAHEN: Pre-Ottoman 1968. 81 84.
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Arszlán 1096 augusztusában, akár politika-, akár hadtörténeti szempontból
vizsgáljuk a 11. század fordulójának történéseit
szultán teljesítményét próbálom meg rekonstruálni, majd értékelni a keresztény
források tükrében.42

tárgyalása meghaladja ennek a munkának a kereteit, ezért
csapatok Kis- it.

43 formájában érte el
a Rúmi Szultánság területét. Kilidzs Arszlán és a szeldzsuk-törökök tisztában

, hiszen a 11. század
második felében Bizánc jórészt nyugati zsoldosaira támaszkodva próbálta

44 A szeldzsuk-törökök rendkívül kemény
harcok árán tudták csak kiszorítani Anatóliából és Észak-Szíriából a párszor

-európai zsoldosokat. Kilidzs
Arszlán így igen komolyan vette a nyugat-európai tömegek megjelenését ázsiai
területen. A népi keresztes hadjáratot Amiens-i Péter és Walter de Poissi

, amely Konstantinápolyba ért, rendkívül
rossz benyomást keltett a bizánciakban, rendezetlenségével és keresztényhez
nem méltó viselkedésével, így Alexiosz, amilyen gyorsan csak tudta,
átszállította a kereszteseket Anatóliába.45 sztes seregek 1096.
augusztus 6-án és 7-én keltek át Ázsiába.46 Konstantinápolytól nem messze,
Civetot-ban vertek tanyát, a
szolgált a nyugat-európai fegyveres zarándokok akcióihoz. Ez a terület már

42

hullámának kis-ázsiai küzdelmei), keresztény forrásokon keresztül rekonstruálható. Ezért
természetesen jelen írás is a keresztény forrásokra támaszkodva próbálja meg vizsgálni Kilidzs Arszlán
cselekedeteit.

43 VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Szempontok az Árpád-kori hadseregellátás problémájához. In: A hadtáp
volt maga a fegyver (Szerk.:
PÓSÁN László VESZPRÉMY László) Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013. 196.; Az angolszász terminológia

FRANKOPAN, PETER: The First Crusade The Call from the East. Cambridge (Massachusetts), The
Belknap Press of Harvard University Press. 2012. 123.; RUNCIMAN, STEVEN: The First Crusade.

-t. példaként
lásd: FLORI, JEAN: . Bruxelles, Editions
Complexe, 2001. 45.

44

SCHLUMBERGER, GUSTAVE: Deux chefs normands des armées byzantines au Xe siècle. Sceaux de
Hervé et de Roussel de Bailleul.Revue Historique 16, (1881).; GODFREY, JOHN: The Defeated Anglo-
Saxons Take Service with the Eastern Emperor. In: Proceedings of the Battle Abbey Conference. Szerk.
BROWN, R. Allen, Ipswich, Boydell Press, 1978. 63 74.; SHEPARD, JONATHAN: The English and
Byzantium: A Study of Their Role in the Byzantine Army in the Later Eleventh Century. Traditio 29
(1973); CIGGAAR, KRIJNIE N.:
Byzantines, 32 XXXII. (1974).

45 KOMNENE: The Alexiad 2003. 274 275.;
46 s második keresztes háború korának forrásai. Szerk: VESZPRÉMY László. Budapest,

Szent István Társulat, 1999. 229.
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Kilidzs Arszlán felügyelete alatt állt, b
krónikása, Aacheni Albert is beszámol.47

biztonságos távolból kísérte figyelemmel a keresztes tömegeket. Azok 1096.
szeptember végén elértek Nikaia-ig. A szeldzsuk székváros
ostromára nem gondolhattak, ezért továbbvonulva Xerigordon váráig jutottak a
német, fosztogató és a keresztény lakosságot is
zaklató fegyveres zarándokok tömegei. Kilidzs Arszlán seregei Nikaia-ból
indulva a Xerigordont elfoglaló kereszteseket a várban zárták körül, miután
nyílt színen szétverték az ellenük felvonuló seregeiket. E
szeldzsuk-törökök ellenállhatatlan katonai fölénye, amellyel szemben a
keresztesek rendezetlen tömegei nem voltak képesek helyt állni. Kilidzs
Arszlán csapatai , szeptember 29-re megsemmisítették a
keresztény csapatokat.48 A szeldzsuk-
sebességével nem tudtak mit kezdeni a nyugat-európai zarándokok. A keleti

a
keresztény ellenállást.49 Kilidzs Arszlán, miután megsemmisítette az e
keresztes sereget, Civetot ellen fordult, hogy teljesen kisöpörje a nyugati
elemeket Ázsiából. A Gesta Francorum Névtelen Krónikása érzékletes képet

amelynek során
szétverték még a Rúmi Szultánság területén tartózkodó kereszteseket.50 Kilidzs

sorba kényszerítette a népi keresztes hadjárat tömegeit. Hibát akkor követett el,

47 ALBERT OF AACHEN:
Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem. Szerk.: EDGINGTON, Susan B. Oxford:
Clarendon Press, 2007. (Oxford Medieval Texts). i. 15. 32.; A keresztény források Kilidzs Arszlánt
legtöbbször apja után Szulejmán néven említik. CAHEN: The Turkish Invasion 2006. 163.

48 ALBERT OF
AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 32.; FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 122 123.; Az

. Szerk: VESZPRÉMY László 1999. 229.
49 Solimannus autem dux et princeps Turcorum audito aduentu Christianorum preda uero et

rapinis suorum quindecim milia Turcorum ab omni Romania et regno Corrozana contraxit, uiros belli
ALBERT OF AACHEN: Historia

Ierosolimitana. 2007. 34.
50

törökök vígan érkezt

csapatát, amely sem rá, sem szavaira nem volt tekintettel. (9) a törökök tehát rájuk rontottak, és sokakat
megöltek közülük; kit alvás közben; kit fektében; kit éppen ruhátlanul találtak meg. Mindezeket

Névtelen Krónikás: A
frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: ának
forrásai. Szerk: VESZPRÉMY László. 1999. 17 18.
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migrációt ezzel megállította,
A Nyugat-Európa

úton volt
Konstantinápoly felé. Kilidzs Arszlán azonban már keletre tartott, hogy újra
összemérje fegyvereit a danismendidákkal.

Küzdelem a hullám csapataival szemben

1097. június 3-ra Blois-
mely Nikaia falai alatt egyesült,51 hogy megkezdje azt a hadjáratot, amely végül

keresztes mozgalom példátlan sikerét véghezvitte. A
sereg nyomokban sem emlékeztetett arra a fegyelmezetlen zarándok tömegre,
a ségeket

(mint például Amiens-i Péter is)
csatlakoztak a második keresztes hullám embertömegéhez, ez a fegyveres
hullám már komoly, muszlimokkal szembeni harci tapasztalattal is

52 alatt állt. Katonai erejét és csapatainak
A keresztes hadak

meglepte Kilidzs Arszlánt. Hiába küldött vissza
tolni a város

körbezárását. Kilidzs Arszlán további kísérletei az ostromló keresztes-bizánci
seregek áttörésére pedig nem jártak sikerrel.53 A felmentésükben tovább nem

zár
ajánlatát, aki a keresztény vezérek háta mögött megkötött alkunak hála,
csapataival megszállhatta Kilidzs Arszlán székvárosát.54 A magukat a

51 FLORI: La Première Croisade 2001. 269 270.
52 A keresztes sereg vezérei közül Boemund negatív harctéri tapasztalatokkal rendelkezett a

szeldzsukokkal szemben. Az 1081 1085 között lezajlott normann-bizánci háborúban, mint apja
Guiscard Róbert jobbkeze vett részt. A bizánciak a háború menetének fordulatát nagyban köszönhették
a szeldzsuk-török zsoldosok beavatkozásának, akik komoly nehézséget okoztak a Boemund
parancsnokolta normann seregeknek. Részleteket lásd: YEWDALE, RALPH BAILEY: Bohemond I,
Prince of Antioch. Leonaur Ltd., 2010. 26 27.; Toulouse-i Rajmund Hispániában hadakozott a
muszlimokkal szemben, lényegesen nagyobb sikerrel, mint normann vezértársa. RUNCIMAN: The First
Crusade 2005. 41.

53 RUNCIMAN: The First Crusade 2005. 94 95.;
s itt Isten megszámlálhatatlan serege négy héten át halált hozó összecsapásban állt a niceaiakkal.

nk volna, váratlanul nagy, harcra
kész sereggel támadt a mieinkre. Úgy gondolta, hogy egyetlen rohammal betörhet a városba és
segítséget vihet az övéinek. Ez azonban elhibázott tervnek bizonyult, mert az isteni könyörület másképp
akarta. Mi pedig sebesen felkészültünk és elszánt lélekkel fogadtuk a törököket, akik azonban hátat

- In:
keresztes háború korának forrásai. 1999. 135.

54 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 141 142.
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bizánci eleganciával szerelte le,
miután egy komolyabb részét a nikaia-i zsákmánynak átadta a
kereszteseknek.55 Kilidzs Arszlánt komoly csapás érte Nikaia elvesztésével.

szeldzsuk-török csapatok önbizalmának sem tett jót a nyugatiakkal szemben
, az

Égei-tenger partvidékét is visszaszerezték, ezzel újra stabilizálva helyzetüket
Nyugat-Anatóliában.56 Kilidzs Arszlán új, számára ismeretlen helyzetbe került
a nyugati keresztesek váratlanul fegyelmezett haderejének

fegyelmezetlenségét, és katonai téren való alkalmatlanságát látva. Így azonban
kényszerhelyzetbe került. Székvárosa és az Égei-tenger keleti partvidéke is
bizánci kézen volt, ezzel pedig komolyan megroppant a Rúmi Szultánság kis-
ázsiai pozíciója.
Anatólián keresztül.
stabilizálja nyugat-anatóliai helyzetét, ha megkísérli megsemmisíteni a
keresztes sereget. Ezzel nem csak a nyugati-európai keresztény fenyegetést
hárította volna el, de Bizáncot is megfosztotta volna , amelyre
támaszkodva visszahódíthatta egykori területeit. Azt, hogy a törökök mennyire

hogy Kilidzs Arszlán seregéhez Danismend csapatai is csatlakoztak. Az
Anatóliát uraló két török hatalmasság, félretéve az ellentéteket, együtt vonult
fel a keresztesekkel szemben.57 Az 1097. július 1-jén megvívott ütközet

jelentette. A két részre osztott nyugati sereg közül a normannok
(Boemund és Tankréd) k sereget Toulouse-
i Rajmund vezette, és Vermandois-i Hugó, Flandriai Róbert, illetve Adhemar,
Le Puy püspöke és Bouillon Gottfried csapatai alkották.58 Kilidzs Arszlán
csapataival Dorülaionnál állított csapdát. A harci zajban59 a keresztényekre
zúduló török lovasság nyílzáporában Boemund személyes helytállása, és a
hosszú távú védekezésre való berendezkedése mentette meg a kereszteseket.
Az állandó és órák óta tartó

55

említett szigeten maradva a nagy császár Nicea város hadizsákmányáról úgy rendelkezett, hogy az
-

levele feleségéhez, Adélához. In: . 1999. 136.
56 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 146.
57 RUNCIMAN: A keresztes 2002. 150.; KOMNENE: The Alexiad 2003. 305.
58 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 147.; RUNCIMAN: A keresztes 2002. 149 150.
59 Névtelen Krónikás: A frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: és második

keresztes háború korának forrásai. 1999. 34 35.
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a keresztény ellenállást.60 Kilidzs Arszlán csapdája bevált, a bekerített keresztes
sereg nem volt képes kitörni, vagy ellencsapást végrehajtani. Az ifjú szultán
azonban nem számolt a második keresztes sereg megérkezésének a

, és azt gondolta,
hogy az egész keresztes sereget sikerült bekerítenie. Amennyiben tudatában
volt a nyugati hadak kettéválásának, bízott abban, hogy
megsemmisíti a normannokat, mire a második sereg megérkezik. Ez a keresztes

keresztény zarándokok szedett-vedett kompániájához. Boemund és normannjai
is gyakorlott veteránok voltak, akik tisztában voltak azzal, hogy amennyiben
tartják állásaikat,
rendkívüli kitartása és Gottfried vezette második sereg
megérkezése meglepte a szeldzsukokat, és az európai lovasság váratlan rohama
elsöpörte Kilidzs Arszlán seregét. A teljesen összezavarodott szeldzsukok
rendezetlenül menekülve hagyták el a csatateret.61

Kilidzs Arszlán katasztrofális
maradt , amely Anatóliában

A szeldzsuk szultán nem próbálkozott a további
ellenállással, de

z ellenség számára minél nehezebb
logisztikai kihívást jelentsen a kis-ázsiai 62 llám
anatóliai áttörése, és a dorülaioni diadal is, csak egy része a teljes hadjárat

tek
csapást, de Szíriában és Palesztinában
világ. A sikeres várostromok mellett nyílt szí
arattak 1098. június 3- -én pedig az

k le az ellenséges seregeket.63 Azonban a forrásokból is
nak felkészültsége és harcértéke,

vereségük ellenére is, nagy hatást gyakorolt a nyugatiakra.64

60

szembeszállni Névtelen
Krónikás: A frankok és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In:
korának forrásai. 1999. 35.

61 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 147 148.
62

mindent, amit csak találtak. Még a keresztények fiait is magukkal hurcolták, gyújtogattak, és
elpusztítottak mindent, ami alkalmas és használható lett vol Névtelen Krónikás: A frankok
és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: . 1999.
40.

63 FLORI: La Première Croisade 2001. 270 273.
64

vitézségét, bátorságát? Ki gondolta volna, hogy félelmet keltenek a frankok között nyilaik
fenyegetésével, miként megfélemlítették az arabokat, szaracénokat, örményeket, szíreket és görögöket?
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A ának megsemmisítése

-os

lakosságából. II. Paszkál pápa, az egyházon keresztül is
ösztönözte a keresztes seregek keletre indulását, amelyek ezúttal is hatalmas
tömegekben vállalták a fegyveres zarándoklat gyötrelmeit.65 A keresztesek
három nagyobb seregbe tömörült t keletre, egy
lombard kontingens volt, a uis-i Anzelm, Milánó érseke
volt, de vele tartott Biandratei Albert gróf is. A lombard sereg már 1100
szeptemberében útra kelt.66 Konstantinápolyt 1101 februárjának második
felében érték el.67 Anna Komnéné leírása
negatív. Normanno amely ismerve a Komnénosz család élet-

a a
68). A

szám nyilvánvalóan túlzó, de jól érzékelteti a hatást, amelyet a sereg a
bizánciakra tett.69 A keresztény csapatok a Boszporuszon való átkelés után
Nikomédeiából indultak meg, rövid ideig hullám útvonalát
követve. A lombardok azonban az 1100-ban danismend fogságba került

nem az Ikoniumba, hanem az
ett döntöttek, a várost pedig rohammal sikerült is

De ha Isten is úgy akarja, sohasem érnek fel a mieinkkel. Mindazonáltal azt tartják, hogy a frankok

m mondani, amiben senki sem akadályozhat meg. Bizonyos, hogyha Krisztus
hitében és a szent kereszténységben mindig kitartottak volna, és az egy Urat a Szentháromságban

sten Fia a

emelkedett, elküldte a Szentlélek tökéletes vigaszát, és uralkodik mennyben és földön, náluk
félelmetesebb, bátrabb vagy harcra termettebb nép nem lenne e Földön. Így azonban Isten kegyelmével

Névtelen Krónikás: A frankok
és a többi jeruzsálemi zarándok tettei. In: . 1999.
37 38.

65 FRANKOPAN: The First Crusade 2012. 181.; RILEY-SMITH, JONATHAN: The First Crusade-and
the idea of crusading. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 2009. 120 122.

66 RUNCIMAN: A keresztes 2002. 300.
67 CATE, JAMES L: The Crusade of 1101. In: SETTON, Kenneth M. BALDWIN: A History of the

Crusades, Volume I: The First Hundred Years.   Milwauke: University of Wisconsin Press, 2006. 352
353.

68 ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 594.
69 KOMNENE: The Alexiad 2003. 318 319.
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bevenniük.70 Ankara bevétele után (1101. június 23.)71 a sereg Gangra felé
indult tovább. A tervük az volt, hogy Amaszia irányából közelítik meg
Nikszárt. A szeldzsukok azonban már vártak rájuk Gangránál. Kilidzs Arszlán

erejét a másik anatóliai török hatalmassággal, Danismenddel, és még Ridvántól,
t, hogy felvehesse a harcot a frankokkal.72

Kilidzs Arszlán
kereszteseket, sapatai Gangrától
kezdték folyamatosan zaklatni az ellenséget, kihasználva a szeldzsuk-török
lovasság sebességbeli fölényét. A nyugati csapatok hadellátásának
tönkretételére is figyelt, így az esetlegesen felhasználható élelemforrásokat a
szeldzsukok letarolták a keresztes seregek útvonalán.73 A Halüsz folyón való
átkelés után pár nappal csapott le az egyesült török sereg a kimerült keresztény
hade , és semmisítette meg azt. Aacheni Albert krónikája kiemeli a
szeldzsukok gyorsaságát, illetve
amelynek lényeges eleme volt az ellenfél lovainak elpusztítása.74 Chartres-i
Foucher külön kiemeli Kilidzs Arszlán teljesítményét
harcban. Krónikájában utal arra is, hogy a szeldzsuk harcmodor milyen
nehézségeket okozott a keresztesek számára.75 A teljesen szétvert európai
hadak maradványai a Fekete-tenger partján találtak menedéket a még bizánci
kézben maradt partszakaszon. Innen jutottak el a vállalkozás életben maradt
parancsnokai (köztük Toulouse-i Rajmund) Konstantinápolyba, ahol
informálták a császárt a teljes kudarcról.76

, és
II. Vilmos Nevers grófjának vezetésével ért Konstantinápolyba, 1101
júniusában.77 A sereg célja az volt, hogy utolérje a Bluis-i Anzelm vezette

rosban, és amilyen

70 ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 594 597.; KOMNENE: The Alexiad 2003.
319.

71 CATE: The Crusade 2006. 354.
72 CATE: The Crusade 2006. 355 356.
73 CATE: The Crusade 2006. 355.
74 reicientes, ac sagittarum

ALBERT OF AACHEN:
Historia Ierosolimitana. 2007. 606.

75

abstulerant. sed detrimenti sui non immemor cum multitudine Turcorum magna exercitum Francorum
infeliciter dispersit et confudit et totum ferme ad interitum advexit. (3) sed quia Domino providente
catervatim per plures incedebant vias, nec contra omnes dimicare nec omnes occidere potuit. sed quia
eos fatigatos et fame et siti anxios atque pugnae sagittariae indoctos esse didicit, magis quam C milia

Fulcheri Carnotensis: Historia Hierosolymitana (1095 1127).
Szerk.: HAGENMEYER, Heinrich. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchandlung. 1913. 430 431.

76 KOMNENE: The Alexiad 2003. 320.
77 RILEY-SMITH: The First Crusade 2009. 130.
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gyorsan csak tudott, átkelt ázsiai területre.78 Ankaráig követték a lombardok
útját, itt azonban nem kaptak használható információt arról, hogy merre kellene

t
útvonalra, Ikonium irányába. Aacheni Albert beszámolója szerint Kilidzs
Arszlán és Danismend egyesült seregei itt kezdték meg a keresztes seregek

, a terep adottságait és a lovas nomád
felhasználva.79 Vilmos seregének er
sikeresen átvészelték, és a sereget egyben tartva érkezett meg Nevers grófja
Ikonium falai alá. A várost nem sikerült rohammal bevenniük, a szeldzsuk

mellett döntött.
Sokáig azonban nem jutottak. A Kilidzs Arszlán vezette török seregek délnek
fordultak,

dzsukok nyílzáporával nem tudtak mit kezdeni a kimerült és

az ekkor már a közelharcot is felvállaló törökökkel vívott egyoldalú
küzdelemben.80 kivágni magát pár
emberével. Csak iszonyatos megpróbáltatások után jutott el Antiókhiába, több

81 hullám utolsó tragikus
mozzanatát a harmadik nagy nyugati sereg herakleiai katasztrófája jelentette.
Ez a kontingens IX. Vilmos, Aquitánia hercegének vezetése alatt indult el

-i
Hugó, az 1096-os hadjárat leszerepelt vezére is. Az észak-itáliai átkelést
követ

el Konstantinápolyt. Itt a német területekr
való továbbhaladást választották Jaffa irányába. A sereg nagyobb része
azonban a franciákkal való anatóliai átkelés mellett döntött.82 A sereg
viszontagságos út után érkezett meg Ikoniumba. A szeldzsukok minden

78 CATE: The Crusade 2006. 358.
79 copiis et armis

Turcorum a recenti cede Longobardorum, uix diebus octo peractis, reuersi et comitis de Nauers
subsecutione comperta, festinato per notas semitas collium et uallium accelrantes, illis occurrerunt,
ac sagittis crudeliter eos assilientes, triduo exercitum, ante et retro positis insidiis, bello grauissimo et

ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 620.
80

et parum posse resistere, extimplo eos insecuti, sagittis agressi sunt, per diem integram prelium graue
hinc et hinc committentes, et utrimque in gladio, arcu el lancea corruentes, totam latissimam uallem
sanguine suo repleuerunt ac densis corporibus occisorum uirorum ac mulierum terra regionis huius

ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 622.; CATE: The Crusade 2006.
358 359.

81 CATE: The Crusade 2006. 359.
82 CATE: The Crusade 2006. 360 361.
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tönkretették. 1101 szeptemberében érték el Herakleiát, ahol a felderítést

felállított csapdájába. A bekerített keresztes sereg katasztrofális vereséget
szenvedett, miután a vizes terepen lovasságukat nem volt esélyük kihasználni.
Nagy részük a csatatéren meghalt, vagy fogságba esett. A szeldzsukok taktikai

ámoltak
le a nyugati sereggel, kihasználva azt, hogy a keresztesek kimerült csapatai nem
képesek bevetni nehézlovasságukat.83

Összegzés

A fentiekben áttekintett 1101-es hadjáratban azt láthattuk, hogy ugyanazok

1097-
ri hullám seregeit. Kilidzs Arszlán

uralkodói, illetve katonai képességei ekkor mutatkoznak meg igazán. Egységbe
kovácsolja az anatóliai török hadurakat, és kíméletlenül leszámol az újabb
keresztes hullámmal. A nyugati források ezúttal is kiemelik a szeldzsukok és
Kilidzs Arszlán erejét. Az 1101-es év hadjáratai azonban már nem a keresztes

84 A szeldzsuk szultán rendkívüli gyorsasággal

pár év alatt újra
nyilvánvalóan történelmietlen, de érdemes lehet eljátszani a gondolattal, hogy
mit jelentett volna az éppen csak létrejött keresztes államok számára, ha az
1100 1101-ben útra kelt keresztény tömegek,
elérik a területeiket. Az, hogy ez a hatalmas emberanyag nem jutott át
Anatólián,

83 el longo desiderio optatus cunctis sufficeret,
descenderunt. Sed Solimannus, Donimannus, Caratyx, Agymitj principes Turcorum, cum infinitis
copiis et armis in occursum ex improuioso peregrinis hiis incautis affuerunt, altero ex litore, homines,
equos et omnia iumenta adaquari in arcu et sagittarum grandine prohibentes, dum a longo fatigati et
siti exhausti Christiani non ultra uim sufferre potuerunt. Unde unanimiter post pluriman et duitinam
contentionem seuissimam, que ex utroque litore palustri et profundo fiebat, uniuersi Christiani fugam
arripientes, inaudita ab impiis insecutoribus attriti sunt. Quidam autem, estimantes tam crudele
martyrium euadere, diuisi a multitudine quoddam in pratum contendentes, feno latere et abscondi
querebant. Sed nequaquam si ALBERT
OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 628.

84

diem Mercurii eos persecuti sunt eodem tramite quo tendebant post principes fugitiuos ad Synoplum
ALBERT OF AACHEN: Historia Ierosolimitana. 2007. 616.
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KOVÁCS ÁGNES

Konstantinápolyban1

Abstract

Alexander Greiffenklau von Vollrats (? 1648) was the imperial Resident
to Constantinople from 1643 until his sudden death in 1648. His position
however was not ensured, in Vienna after only one year arose the idea of his
dismissal. In my study I present the reasons, leading thus far. Through the
Residents reports we can see the first imperial instructions and also how he
accomplished the tasks given to him by the emperor Ferdinand III. Reflect-
ing Greiffenklaus first year, I summarize the critiques against him. From this
we will see, why the imperial court was so dissatisfied to consider even his
removal from the residency.

Greiffenklau arrived in the Ottoman capitol in April 1643. His first and
most important task was to keep the peace between the emperor and the sul-

dish-French alliance. For the imperial court the continuance of the peace
with the Ottoman Empire was of vital importance.  In the paper I show the
difficulties, Greiffenklau had to face, and the reasons why he needed the help
of the imperial ambassador Georg Czernin von Chudenicz.

Bevezetés

Alexander Greiffenklau von Vollrats (? 1648) 1643-tól töltötte be
Konstantinápolyban a császári rezidens posztját, és viselte egészen 1648-ban
váratlanul bekövetkezett haláláig. Helyzete azonban korántsem volt
biztosított, mint azt látni fogjuk, már egy év után a leváltásáról beszéltek
Bécsben. Dolgozatomban azt fogom bemutatni, mely okok vezettek el idáig.

instrukciókat, valamint azt is, hogyan járt el Greiffenklau a rá bízott
ügyekben. Vé
felhozott kritikákat, kiderül, miért voltak annyira elégedetlenek vele, hogy a
császári udvarban egy év után a leváltását fontolgassák.

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Kerekes Dóra végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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Alexander Greiffenklau von Vollrats személyét és rezidensi tevékenységét
csak az elmúlt években fedezte fel a történettudomány, így munkásságáról

igazolja. Az utóbbi évtizedek
ceremoniális vagy diplomáciai megközelítések új aspektusokban mutatják
meg a már ismert politikai és hadi eseményeket, államok és uralkodók közti
harcokat. Különösen fontos ez egy , amely egész

1648 között, Greiffenklau rezidensségével
párhuzamosan zajlott a harmincéves háború utolsó szakasza és az azt lezáró
béketárgyalások is. A korszak két legnagyobb birodalma közti kapcsolatok
pontos feltárása tehát fontos adalékokkal járulhat hozzá eddigi
ismereteinkhez.

Alexander Greiffenklau von Vollrats kinevezése és utazása
Konstantinápolyba

Alexander Greiffenklau von Vollrats 1643-
sokat tudunk, mindössze annyit, , illetve fellebbezési tanácsos
volt Csehországban.2

-jén kapta meg
Bécsben.3 Minden hivatalos császári követ, legyen az az új rezidens, egy
internuncius vagy ünnepélyes követség, a Bécs Pozsony Komárom
Esztergom Buda Belgrád Konstantinápoly útvonalon jutott el az oszmán

kölcsönösen megajándékozták egymást, és (jobb esetben) biztosították
egymást jóindulatukról. Egyes budai pasák nagy befolyással bírtak a Portán,
így támogatásukat érdemes volt már ekkor megszerezni.

Greiffenklau is a fent említett útvonalat követte, kinevezése után pár
nappal, március 6-án indult el . Pozsonyban két napot töltött
az esztergomi érseknél, Lippay Györgynél (1642 1666). A nádornál,
Esterházy Miklósnál (1625 1645) is eltöltött két napot Érsekújvárott. Itt
csatlakozott hozzá Szelepcsényi György csanádi és pécsi püspök, a nádor által

2 Grosses vollständiges Universallexikon Aller Wissenschaften und Künste. Bd. 11. Hg.:
ZEDLER, Johann Heinrich, Halle und Leipzig, 1735. 816. http://www.zedler-lexikon.de/index.html,
Greiffenclau von Vollrath szócikk. (utolsó elérés: 2016. 03. 06.) WAGNER, GEORG: Österreich und
die Osmanen im Dreissigjährigen Krieg. Hermann Graf Czernins Grossbotschaft nach
Konstatninopel 1644/45. In: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Bd. 14. Beiträge
zur Neueren Geschichte. Festschrift für Hans Strumberger zum 70. Geburtstag. Linz, 1984. 346. (a
továbbiakban: WAGNER 1984.)

3 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. Österreichisches Staatsarchiv Haus-,
Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban: ÖStA HHStA) Staatenabteilungen Türkei I. Kt. 116. Konv.2.
fol. 103.

http://www.zedler-lexikon.de/index.html
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támogatott követ.4
követségek legfontosabb helye, Komárom volt. A delegációk
mindkét irányban itt kapták meg a továbbhaladáshoz szükséges kíséretüket. A
császári követeket itt naszádo
Esztergomon ás Budáig, majd tovább.5 Greiffenklau és kísérete Komáromból
március 14-én indult, majd Esztergomtól kétmérföldnyire az esztergomi

kísérték
-én érték el, ahol Musza budai

pasa (harmadszorra 1641 1644) díszes
rögtön megtörtént az ajándékok ünnepélyes átadása is. Az audiencia során a
pasa és helyettese is támogatásukról biztosították Greiffenklaut. A rezidens
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Szelepcsényivel mindketten magyar
nyelven beszéltek.6 Budát március 17-én hagyták el, továbbra is hajón, immár
egy csaus kíséretében.

Tíznapi utazás után, március 27-én, a küldöttség elérte Belgrádot. Pár nap

továbbra is zavartalanul telt, és április 23-án Greiffenklau és kísérete elérték
Konstantinápolyt. A várostól egyórányi távolságra, szokatlan módon csak

7 Az új rezidens
tehát úgy vonult be a városba, hogy nem tudta, mire számítson az oszmánok

Davutpasa mellett csatlakozott egy oszmán kíséret a diplomáciai

fogadóbizottság tagjainak létszáma és rangja
8

Ha Greiffenklau útját értékelni szeretnénk, azt kell mondanunk, hogy a

4

régóta szerette volna elérni
támogatott Szelepcsényi kíséretében hagyta el Konstantinápolyt. HILLER ISTVÁN: A tolmácsper. In:
Történelmi Szemle 33. évf. (1991) 3 4. sz. 213. (a továbbiakban: HILLER 1991.)

5 TAKÁTS SÁNDOR: Szegény Magyarok. Budapest, 1926. 277.
6 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. március 17. ÖStA HHStA Staatenabteilungen

Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 23r 24v. Az Oszmán Birodalom és Bécs közötti érintkezés nyelve a
XVI. század során szinte kizárólag a magyar volt. 1610 után azonban ez megváltozott, a császári
apparátusban német nyelven fogalmazták a leveleket. A budai pasák viszont továbbra is a magyart

HILLER ISTVÁN: .
In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. FODOR Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH István György.
Budapest, 2002. 215 216. (a továbbiakban: HILLER 2002.)

7 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 107r.

8 KÁRMÁN GÁBOR: Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17. századi diplomáciai
rendszerében. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 13. évf. (2012) 48. sz. 46 47. (a
továbbiakban: KÁRMÁN 2012.)
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tárgyalások miatt. Ez a másfél hónap az
átlagosnál gyorsabbnak számított, minden körülmény szerencsésen alakult az

von Chudenic gróf útját ugyanezen a vonalon. Ez a küldöttség alig több mint
egy évvel Greiffenklau után indult el, 1644. június 30-án.9 Czernint rögtön az
út elején feltartották, több mint tíz napot kellett Komáromban töltenie, mert
nem érkezett meg a menlevele, amely szavatolta a biztonságát az oszmán
területeken.10 Budán és Belgrádban is két-két hetet kellett eltölteni, különféle
indokok miatt.11 Majd egy szerencsétlenség és egy váratlan, de annál
súlyosabb betegség, amely majdnem a követ életébe került, tovább hátráltatta
a küldöttség útját. Az eszméletlen Czernint szállító kocsi végül 1644.
szeptember 15-én hajtott be Konstantinápolyba.12 Czernin utazása tehát az
elhúzódó tárgyalások, váratlan események és a betegség következtében két és
fél hónapig tartott, majdnem kétszer annyi ideig, mint Greiffenklaunak.
Johann Rudolf Schmidnek szintén két hónapjáb
Konstantinápolyba.13

zsitvatoroki béke ratifikációja és az abban
meghatározott ajándékok átadása céljából. Szeptember 2-án lovagolt be az

14 Ungnánd Dávid
és kísérete 1572-ben szintén közel két hónap alatt (április 18. június 12.)
tették meg a Bécs és Konstantinápoly közötti távolságot.15 Látható tehát, hogy

és szerencsésebb volt.

9 Zweite Gesandtschaftsreise des Grafen Hermann Czernin von Chudenic nach Constantinopel
im Jahre 1644. Druck und Verlag von A. Landfrass Sohn. Neuhaus. é.n. 9. (a továbbiakban: Zweite
Gesandtschaftsreise.)

10 Zweite Gesandtschaftsreise. 10 13.
11 Zweite Gesandtschaftsreise.24 25.
12 Zweite Gesandtschaftsreise. 26 30.
13 MEIENBERGER, PETER: Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn als kaiserlicher Resident

in Konstantinopel in den Jahren 1629-1643. Ein Beitrag zur Geschichte der diplomatischen
Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Frankfurt
am Main, 1973. 107. (a továbbiakban: MEIENBERGER 1973.)

14 NEHRING, KARL: Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel.
Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1606). R. Oldenbourg Verlag München, 1983. 103. és 122.

15 Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai. Szerk. SZALAI Anna, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1986. 26. és 50.
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A diplomáciai levelezés

Egy olyan
kényes és törékeny kapcsolatban, amilyen a Habsburgok és az Oszmán

rezidens jelentéseit milyen gyorsan kézbesítették, dolgozták fel és küldtek
rájuk választ. A feldolgozás és a válasz fontos része az információnak és a
rezidens munkájának.16 Voltak kérdések, döntések, amelyek nem várhattak
heteket, hónapokat, hogy visszaérjen a központból az utasítás. Ilyenkor a
diplomatának mérlegelnie kellett a helyzetet és saját magának eldöntenie,
milyen stratégiát alkalmaz. Jobb esetben ez megegyezett az utólag beérkezett

rezidens munkájának gördülékenységét tehát nagyban befolyásolta, hogy a
futárok milyen gyorsan tették meg a Konstantinápoly Bécs Konstantinápoly
távolságokat.

Belgrád
Buda Bécs; Konstantinápoly Belgrád Raguza Fiume Bécs, valamint
Konstantinápoly Velence Bécs.17 A XVII. század elejéig a levelezés
többnyire tengeri úton, Velencén keresztül zajlott, az ottani császári követ
közvetítésével.
benne, hogy levele nem ér célba bontatlanul,18 de a szárazföldinél
biztonságosabbnak számított. A XVII. században ezt az útvonalat inkább csak
a másod- és harmadpéldányok továbbítására használták. A szárazföldi útvonal

-
19 A levelek célba

szándékos hátráltatása.20

16 R. VÁRKONYI ÁGNES: A tájékoztatás
hatalma. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Szerk.: PETERCSÁK Tivadar

BERECZ Mátyás. Eger, 1999. 9., valamint HILLER István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die
ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645. Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar,
1992. 21. (a továbbiakban: HILLER 1992.)

17 KEREKES DÓRA: Titkosszolgálat volt-e a Habsburgok 16-
In: Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. A szombathelyi Mediawave

Fesztivál keretében 2011. június 3- sai. Szerk.:
KATONA Csaba. Szombathely, 2014. 122. (a továbbiakban: KEREKES 2014.)

18 -i jelentésében. ÖStA
HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117. 117v 118r

19 Bár az oszmán fél ezt kevésbé vette komolyan. MEIENBERGER 1973. 57.
20 KEREKES 2014. 124.
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mekkora problémát okozott a futárszolgálat és kézbesítés esetlegessége,
késlekedése.

skálán mozognak. Remek alapként szolgál Fernand Braudel táblázata, amely
szerint a Konstantinápoly Velence Bécs távolságot átlagosan 43 nap alatt
lehetett megtenni.21

láthatunk. 1644. január 8-án kelt jelentésében részletesen elemzi a futárküldés
nehézsége
Bécsben 1643. október 4-én kelt levelet.22 Ez az üzenet tehát három hónap

tartalma akár már régen tárgytalanná is válhatott. További esetekkel
összehasonlítva ez a három hónap nagyon hosszúnak számít. Greiffenklau egy
alkalommal október 6-án jelezte, hogy kézhez vett egy szeptember 5-én kelt
levelet, az tehát alig egy hónap alatt célba ért.23 Johann Dietz császári futár
jelentésében pedig azt olvashatjuk, hogy Konstantinápolyból Bécsbe és vissza

-20 napig utazott, Bécsben két hetet töltött a válaszlevélre
várva.24 Megállapíthatjuk, hogy a levelek kézbesítési ideje három hét és
három hónap között ingadozott. Egy teljes oda-vissza út pedig nyolc hétig is

és teljesítésük

1642. március 19én a Habsburg és az oszmán fél biztosai
megkötöttek egy még t. Az új rezidens legfontosabb
feladata tehát az volt, hogy elérje a dokumentumok hitelesítését, ezzel
meghosszabbítva a két fél közt fennálló békét, ezáltal elejét vegye I. Rákóczi
György (1630 1648) erdélyi fejedelem császárellenes katonai törekvéseinek,

körül forogtak.
kell intéznie, hogy a feladatra felhatalmazott biztosok

határügyeket, valamint, hogy
meglegyen az ennek kijáró internunciátus. Ehhez Schmid és Szelepcsényi
segítségét is igénybe kell vennie. Amennyiben a törökök nem akarnának

21

BRAUDEL, FERNAND: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. II. kötet. Budapest,
1996. 403.

22 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. január 8. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117. fol. 104v.

23 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. okt. 14. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei
I Kt. 117, fol. 94r.

24 Johann Dietz császári futár jelentése. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117. fol.
25r 28v.
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internunciust küldeni, és fennállna a béke felbomlásának veszélye,
Greiffenklaunak át kell
azonban csak oly módon kerülhet sor, ha cserébe kézhez kap egy példányt a

isítási ügyet, a
rezidensnek ügyelnie kellett a tolmácsokra is.

Utasítást kapott arra is, ha a szultán nem lenne hajlandó a hivatalos,
ratifikált diploma átadására, legalább annyit el kell érnie, hogy kiadjanak egy
olyan hivatalos, szultáni iratot, amely
meghosszabbították a békét. Ezt Bécsbe kellene küldenie, ahonnan a császár

a
rezidens feladata kipuhatolni, mi is a valós szándékuk, fenn kívánják-e
egyáltalán tartani a békét legalább a fennálló év végéig.

Várható volt Zsitvatorok óta
vitás 200.000 arany kérdése. Ezzel kapcsolatban Greiffenklau feladata

tettlegességgel fenyegetnék, próbáljon pénzzel és egyéb ajándékokkal

esetre mellékelnek a rezidens számára egy levelet, amelyben a császár a békét
fordításban is át

kell adnia, de szükség esetére szóban is be kell tudnia számolni a levél
tartalmáról.

Greiffenklau feladatai közé tartozott még, hogy udvarias beszélgetések
során a muftival és más oszmán elöljárókkal jó kapcsolatokat alakítson ki,
megfi
kapcsolatban figyelmeztették
durva szavakkal illetné. Azonban ilyen esetekben is mindig szép szavakkal
búcsúzzon, sose tegyen semmit, ami akár a törökök, akár a többi keresztény
szemében megvetést ébreszthetne maga iránt.

Végezetül mellékelte

illetékesek megbüntetését.
Greiffenklau indu

valamint a nagyvezírnek; császári akkreditációkat a szultán és a nagyvezír
számára; magyar ancelláriától; a császár
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levelét a béke megtartásáról; valamint 2958 rajnai forint, 46 krajcár értékben
ajándékokat az Udvari Kamarától.26

minden áron, de ne 200.000 aranyért (hiszen azt egyszer s mindenkorra

támadás súlyos következményekkel járna. Pontról pontra látszik, hogy mennyi
mindent hajlandók engedni, Greiffenklaut külön felszólították, nehogy
valamivel magára haragítsa a nagyvezírt, se más oszmán elöljárót. 1606 óta a
császári keleti politika minden aspektusa a status quo fenntartását szolgálja, és
ebbe a fenti utasítások is tökéletesen beleillenek.

A kérdés az, hogyan teljesítette Greiffenklau a fent megfogalmazott

27

függetlenül a rezidens tovább tárgyalt a nagyvezírrel, a május 5-i audiencián a
nagyvezír meg is kérdezte, hogy fel van-e hatalmazva a határkérdés

diplomát, amelyet a szultán el is fogadott. Greiffenklau úgy ítélte meg, hogy
azzal, hogy a szultán elfogadta a császári diplomát, jó úton haladnak a béke

pontban kívánt internunciátusból nem lesz semmi. Ami a többi pontot illeti,
megírta, hogy eddig nem volt ugyan szükség a császár jó szándékát tartalmazó
levélre, de szükség esetére magánál tartja. Szelepcsényivel meglátogatták a

férfi rossz viszonyban van egymással, és nem akarta magára haragítani a
nagyvezírt azzal, hogy a tudta nélkül cselekszik. Augusztus 7-i levelében azt
írta, hogy az elmúlt hetekben végiglátogatta a díván pasáit, akik igencsak

k kilátásba a

Greiffenklau udvariasan megköszönte az ajánlatot, de írásában hozzátette,
hogy ezt a segítséget bármikor felajánlhatják az erdélyieknek is.28

zinte napról napra változó oszmán

26 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 103r 106v.

27 Ez a kikötés nem is változott, a nagyvezíri audienciák során szinte minden alkalommal
megis -i tárgyaláson. Greiffenklau III.
Ferdinánd császárnak, 1643. május 6. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol
41v. Greiffenklau nem számított követnek, csak rezidensnek. A Habsburg oszmán diplomáciai

követ. Ez a kikötés tehát arra vonatkozik, hogy a császár nem küldött ünnepélyes követet, pedig a
zsitvatoroki béke értelmében háromévente kellene, de új szultán trónra lépésekor mindenképpen,
márpedig nem érkezett követ, mióta I. Ibrahim (1640 1648) 1640-ben elfoglalta a szultáni trónt.
KÁRMÁN 2012. 38.

28 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. augusztus 7. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 146r 146v.
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belpolitikai közegben boldogulni, megtalálni, és biztosítani a császár ügyének

hamarabb biztosítsák az utóddal való jó kapcsolatokat. Jártasságáról az
oszmán belpolitikában 1644. augusztusi jelentésében ad bizonyságot,
a
megmutatkozó jeleit.29

Az utasítás utolsó pontjával, azaz a határsértéseket tartalmazó listával
kapcsolatban úgy érezte
olyan következményeket is vonhatna maga után, mint a budai pasa leváltása,
ami nem áll érdekükben.30

tkeztetést vonhatjuk le, hogy a
rezidens, megérkezése után belevetette magát a tárgyalásokba, kiderítette,

vette fel velük a kapcsolatot. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a

Johann Rudolf Schmid segítségét, pedig ál a
be utódját az elöljáróknak, fontos személyeknek.31 Az is látható, hogy
Greiffenklau felülbírálta a császári utasítást. A mindenkori rezidensek és
követek olykor rákényszerültek, hogy feladatuk általuk vélt legjobb teljesítése
érdekében, mérlegelve a körülményeket, a politikai helyzetet, a befolyással
bíró személyek magatartását, megváltoztassák a bécsi udvar utasításait. Ez
természetesen csak akkor járt következményekkel, ha a követ döntése végül
negatív eredményt hozott.

A béke hivatalos ratifikálását Greiffenklau nem tudta elérni, a Porta
tartotta magát a kezdeti feltételhez, hogy Bécs küldjön követet. A béke
végleges megkötéséhez Hermann Czernin von Chudenic gróf követségére volt
szükség, amely sokat váratott magára.

Alexander Greiffenklau 1644. március 16-án kelt levelében, alig egy évvel
Bécsben átvett kinevezése után, arra a hírre reflektált, hogy az udvarban
felmerült a leváltásának a terve. Azt írta: reméli, amennyiben valóban
leváltják, utódja értelemben és ügyességben rátermettebb lesz nála. Ellenben

29 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. augusztus 11.  ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117. Konv.1. fol. 434v 435v.

30 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol 124r 124v.

31

hogy Schmid bevezesse a hivatalá
büszkeségét. Schmid több alkalommal is panaszkodott róla leveleiben. MEIENBERGER 1973. 112.
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szükségesnek érezte, hogy írjon egy összefoglaló jelentést eddigi
tevékenységér
nehézségeket, amelyek hátráltatták ezek teljesítésében.

és a szultán közti békét, amelyben, ha törés keletkezne, igyekezzen
visszafordítani. Másodszor, megakadályozni Rákóczi mesterkedéseit a Portán
és harmadszor, lecsillapítna a magyarországi villongások okozta
feszültségeket.32 Ami az , hogy megérkezése

törökök el voltak foglalva a perzsa, a
lengyel és a kozák háborúkkal, de ezek véget értek, az új szultán pedig
kegyetlen és kiszámíthatatlan. De még ilyen körülmények között is elérte,
hogy a nagyvezír, Kara Musztafa (1638 1644) beleegyezzen egy internuncius
elküldésébe, csakhogy a szultán januárban kivégeztette. Rákóczival
kapcsolatban azt írta, hogy nagy eredménynek tartja, hogy annak ellenére,
hogy az ellenségeiknek sokkal több pénz és ajándék állt a rendelkezésére, neki
így is sikerült hónapokig hátráltatnia és leszerelnie a szándékaikat. A

a, hogy panaszt tett az 1628 1641 között török
33

Felmerül a kérdés, hogy milyen kritikák fogalmazódhattak meg, amelyek
következtében a bécsi udvar kilátásba helyezte Greiffenklau leváltását. A

nehezményezték: nem vonta be Schmidet a tárgyalásaiba; nem írt elég
melt

kapott a támadáshoz; lakhelyét Perába tette át.
Greiffenklaunk már fél évvel megérkezése után, 1643 októberében

megrovó hangú levelet küldte k, hogy
r

írta, a jelzet
a jelenlegivel (1644. január 8.) együtt még hat jelentést küldött. Az

32

szeptember 27. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 216v-217r. 1643.
október 14. ÖstA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117, fol 94r-94v. 1644. január 8. ÖStA
HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117, fol. 83r. De ebbe a pontba tartozik az utasításában

zásának kérdése is.
33

tesznek említést.
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átláthatóság kedvéért az alábbi táblázat foglalja össze a Greiffenklau által
említett küldeményeket:34

Jelentések, amelyek megérkezését
hírt

1643
Március 15., 19., 30.
Május 6., 18.
Június 1., 20.
Augusztus 7.
Szeptember 27.

1643
Július 19.
Október 14.
November 16., 26
December 23.
+ jelenlegi: január 8. (1644)

A -
három-hetente küldött jelentést. A fent említett, január 8-i levélben kifejtette,
hogy hetente lehetetlenség lenne levelet küldeni, mivel a legtöbb Budán át
megy, és ezen az úton csak akkor tud futárt küldeni, ha török kíséretet is
adnak mellé. Velencén át lassabb, és nem is biztonságos, mert mindent
felnyitnak. oszmán ellentét miatt csak
még kiszámíthatatlanabb és lassabb lett. Végül ígéretet tett arra, hogy a

de mivel még nem régóta tartózkodik a Portán, ezért ez utóbbi irányítását még
nem tudta teljes mértékben átvenni.35

A fenti adatok azt is bizonyítják, hogy a levelek beérkezése valóban

-i jelentéséhez). A meg

származtak, amikor a közlekedés nehezebb v
észrevehe levelei végén, hogy hány
példányban és milyen útvonalon indította útnak jelentéseit.

Az instrukciók alapján Greiffenklau kapott egy császári diplomát, amelyet
abban az esetben kellett átnyújtania, ha a szultán nem lenne hajlandó

kap egy példányt a szultán által kiadott diplomából.  Erre sor is került, ám

hogy nem kapott cserébe török példányt. Ami igaz is, ellenben Greiffenklau

34

szedetteket utólag, mellékletként kül
nyomát.

35 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. jan. 8. ÖStA HHStA Staatenabteilung Türkei I
Kt. 117. 117v 118r.
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fordítási nehézségekre hivatkozva elérte,
hogy biztosan visszaadják neki az eredeti példányt (persze az ilyen állításokat

kezelésével).36

A költekezésre a rezidens azzal reagált, hogy csak a császár személyét
Jól

informáltnak lenni, ügyeket intézni az Oszmán Birodalomban, ahol a
korrupció mindennaposnak, mondhatni elvártnak számított, anyagi
ráfordítások nélkül lehetetlen volt. Bécs szempontjából azonban ezek olyan
extra költségek voltak, amelyeket a nyugati háborúra is lehetett volna
fordítani. Ami a bailóval való kapcsolattartást illeti, a kritika valóban jogos
volt, hiszen egy év elteltével még mindig nem történt meg a hivatalos
látogatás. Greiffenklau leveleiben többször is magyarázkodott, hogy ennek az
az oka, hogy mindeddig a bailo csak mint magánszemélyt, nem mint császári

találkozóra is, személyes ellentét ennek nem akadálya.37

Az, hogy Greiffenklau nem tudta megakadályozni, hogy a Porta engedélyt

t
nyomhattak a latban. A
császárral való béke meghosszabbításának feltétele az annak kijáró követség
(és ajándék) küldése. Greiffenklau nem egy jelentésében tanácsolta és sürgette
az említett követség ú

és követséget. Másrészt az oszmánoknak mindig is érdekükben állt, hogy a
-magyarországi vármegye tartósan az erdélyi fejedelmek birtokában

legyen, mert azzal az Erdély által fizetett adót megemelhették, illetve földrajzi
.38 Ezek alapján kijelenthetjük,

hogy Greiffenklaunak mint egyedüli császári rezidensnek nem volt reális
esélye megakadályozni Rákóczi hadjáratát.39

36 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. január 8. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt 117, fol. 118v.

37 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. február 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 155r. és 1644. március 19. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117,
fol.182v. Jóllehet 1644 decemberében Czernin még mindig arra panaszkodik, hogy a rezidens és a
bailo közötti kapcsolattartás elég szegényes. Zweite Gesandtschaftsreise, 47.

38 WAGNER 1984. 339 340. és VARGA J. JÁNOS: In:
Erdély és Patak fejedelemasszonya. Lórántffy Zsuzsanna. II. Szerk.: TAMÁS Edit. Sárospatak, K.n.
2000. 250.

39

KOVÁCS ÁGNES: Habsburg oszmán diplomácia a harmincéves háború utolsó éveiben. Alexander
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1643 októberében Greiffenklau, a császári rezidensek közül egyedüliként,
Konstantinápolyból az Aranyszarv-öböl északi partján található Pera

- A
költözésre Kara Musztafa nagyvezír is engedélyt, azzal a kitétellel, hogy

hozzájuk a császári követek hivatalos szálláshelyére, a város szívében
található ba.40 A császár követei 1567-ben kapták meg a lakhely

a
rezidensek többnyire az isztambuli oldalon található Fener városrészben
választottak maguknak szálláshelyet.41 Greiffenklau tehát önmagában azzal,
hogy nem a központi, hivatalos szálláshelyet választotta rezidenciájának, nem
tett semmi rendkívülit. Az udvar mégis rossz szemmel nézte
lakhelyválasztását. Ennek oka az lehetett, hogy bár konkrét számokat nem

maga az épület nagyobb, mint a korábbi
rezidenseké, tehát fenntartása is több pénzbe került. Valamint az is egy
lehetséges szempont, hogy a bécsi politika a keleti ügyekben még a legapróbb
részleteket tekintve is a teljes változatlanság stratégiáját követte.42

Greiffenklau dönt sorban azzal magyarázta, hogy az öböl azon
oldalán, ahol eddig lakott, olyan nek rezidenciái találhatók,
amelyek
Havasalföld és Moldva. Ezzel szemben Perában olyan keresztény hatalmak
követei laknak, mint Franciaország, Anglia, Velence és Hollandia. A rezidens
szerint pedig a Német-római Birodalom császára a kereszténység

tekintélyt kell, hogy közvetítse a külvilág felé (de azért saját kényelmét is
megemlíti tán racionális érvekkel
támasztotta a bailóval szinte közvetlen

is,
hat információhoz. A nagyvezír

palotája és a szeráj rögtön az öböl túlpartján találhatók, megközelítésük nem
okozhat gondot. Innen a császárral ellenséges francia és holland követeket is
könnyebben szemmel tudja tartani. Végezetül, mivel Pera nem olyan
túl

Greiffenklau von Vollrats rezidensi tevékenysége. In: Paletta II. Koraújkor-történeti
Diákkonferencia. Tanulmánykötet. Szerk.: BÓDAI Dalma, VIDA Bence. Budapest, K.n. 2015. 93 112.

40 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. február 20. ÖstA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 115v 156r.

41 MEIENBERGER 1973. 54.
42 HILLER 2002. 223.
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járványokra.43 Ezek az érvek többnyire jogosak, perai lakhelyén a rezidens

az európaiakhoz, szemmel tudta tartani, mikor kivel tárgyalnak a követek,
látta, kikkel érintkeznek a tolmácsaik, személyzetük tagjai.44

nagyvezír (Szultánzáde Mehmed pasa 1644 1654
engedélyt, hogy rezidenciáját Perában tartsa. Egy audiencián azt mondta
Greiffenklaunak, hogy a lakhely szabad megválasztása csak a Porta valódi
barátainak jár, tehát amíg nem érkezik meg a követ, Greiffenklaunak a Hánba
kell költöznie.45 Erre végül nem került sor,
vonható le, hogy az oszmánok is látták, hogy a perai lakhely adottságai
jobbak, ezért ezt is megpróbálták felhasználni, hogy megvonásával elérjék,
amit akarnak.

A Greiffenklau számára kiadott utasítások legfontosabb pontja az volt,

császári udvar számára is kiderült, hogy megérkezése pillanatától fogva az
oszmánok egy ajándékokkal megrakott, tiszteletbeli követség küldését várják
el a béke végleges megkötésének feltételeként. Greiffenklau leváltására végül
nem került sor, a bécsi udvar útnak indította Hermann Czernin von Chudenic
grófot, aki végül sikerrel teljesítette a rá bízott küldetést. A Habsburg
Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti béke végül 1663-ig tartott.

Összegzés

Alexander Greiffenklau von Vollrats 1643 áprilisában érkezett meg az
-római császár és

magyar
biztosítsa a béke fennmaradását a két birodalom között. Mint láthattuk, a
császártól kapott instrukció pontjai szinte csak ezt részletezték. A huszonhat
éve hadakozó császári udvar számára létfontosságú volt a béke keleten. A

volna egy oszmán támadás.

43 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. március 19. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 187r 189r. Johann Rudolf Schmid házát például kétszer is fenyegette a

MEIENBERGER 1973. 50 52.
44 Ezt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem is tudta, egyik levelében arra figyelmeztette Réthi

István k
agens azért költözött oly közel az gallus lakó helyéhez, hogy lásson s érthessen; s másoktúl ám

Rákóczy György és a Porta. Levelek és
okiratok. Szerk.: BEKE Antal BARABÁS Samu. Budapest, Históriaantik Könyvesház, 2010. 634.

45 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. május 13. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 309v 310r.
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bizonyossággal megírta, hogy a szultán nem hajlandó
1642-ben megkötött egyezséget, amíg nem érkezik ajándékokkal gazdagon
megrakott követség. Gróf Czernin megérkezésére mégis majd másfél évet
kellett várni. Vajon Bécs abban reménykedett, hogy a rezidensnek nem lesz
igaza, egymaga is

adminisztráció?46 Akárhogy is, addig várattak a követségre, hogy a Porta
engedélyezte I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek, hogy svéd francia

-
magyarországi vármegyét, amelyeket már Bocskai István és Bethlen Gábor is
bírtak életük végéig.

Greiffenklaunak tehát Czernin követségére volt szüksége, hogy a szultán
továbbra is fenntartsa a békét a Habsburg Birodalommal. Figyelembe véve a
szultáni, nagyvezíri audienciák során elhangzottakat, a tárgyalásokat a
fontosabb hivatalnokokkal, azt mondhatjuk, hogy Greiffenklau személyisége,
diplomáciai tehetsége vagy épp tehetségtelensége sem különösebben pozitív,

Jóllehet, a béke kérdésében nem tudott egyedül eredményre jutni, de úgy

nagyvezír is közbenjártak érte több alkalommal is. Bár egy év után felmerült a
leváltásának a terve, erre végül mégsem került sor,

status
quo. Ú csak 1647-ben kezdtek beszélni, de
Greiffenklau hivatalos leváltására végül egyáltalán nem került sor, a rezidens
1648-ban váratlanul bekövetkezett halála miatt.

46 Nem lenne egyedi eset, az 1663 1664-
Reniger von Reningen hónapokig kérlelte az udvart, hogy egyezzenek bele az oszmánok által

ERJÉS GÉZA: Zrínyi Miklós és
kora. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 358.; ÁGOSTON GÁBOR OBORNI TERÉZ: A tizenhetedik század
története. Budapest, Pannonica, 2000. 198.
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ANGELOVICS HELGA

Báró Vay Miklós neveltetése és tanulmányai (1810 1825)1

Abstract

In my thesis I want to present an exceptionally prominent conservative
politician of the 19th ce 1894) education and
upbringing. As it has not been yet analysed, I can get to know his life period
from this time only from the relatively small amount of archival sources and
on the basis of few records.

the education of the Hungarian aristocracy in the period ranging from 1790 to
1848.

bringing, private education and finally his higher studies in the University of
Pest and in the Polytechnikum of Wien. Besides, I show his study trip in
North-Hungarian and Upper-Hungarian counties.

In my opinion it can also provide useful information perhaps for writing a
complete Vay-biography in the future.

A konzervatív politikus, báró Vay Miklós (1802 1894) a 19. századi

an. Ami nem

megyei és kormányzati posztokat töltött be. A szabadságharc bukása után
azonban karrierjében mély hullámvölgyek jelentkeztek. Egyszer szédületes
magasságokba emelkedett kormányzói tisztség felajánlása máskor egészen
mélyre halálraítélték zuhant. Sokágú munkásságának, amely a politikai

átfogó elemzésével mégis adós maradt a magyar történetírás.

fiatalkorát, ezen belül is neveltetését, tanulmányait szeretném bemutatni. Ezen
életszakaszának vizsgálatát egyrészt indokolja az a tény,
pályájának alakulásában ezek az évek kulcsfontosságúak voltak.

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Dobszay Tamás végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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2

információkat azonban csak a fennmaradt levéltári-, kézirattári források és
feljegyzések nyújtanak.3

Munkám során figyelmemet Vay tanulmányaira összpontosítottam,
elhelyezve azokat a kor arisztokrata gyakorlatában, rámutatva a
kisebb eltérésekre, illetve ezek lehetséges okaira. D
röviden, vázlatosan bemutatom ágait.

felkészültségét, kitérve Pestalozzi rendszerére is, ami tárgyalt témánk
Minthogy a fejezetek középpontjában

Vay személye áll, a háttér és a körülmények ismertetése annyiban kerül
elbeszélésre, amennyiben az szorosan kapcsolódik témánk megértéséhez. Ezt

Majd
foglalkozom magánoktatásával, pesti és bécsi tanulmányaival, illetve
tanulmányútjával.

A magyar mágnás férfiak neveltetése

Az arisztokraták a 19. század elején magánnevelésben
részesült. K
gondoskodott róluk. Általuk, illetve a családba házasodás révén bekerült idegen
ajkú édesanyának már korán elkezdték elsajátítani az idegen

a németet és a franciát.
Az iskoláskort elérve a szer

aki felkészítette tanítványait a magánvizsgáira. Ezeket többnyire nyilvános
intézményben tették le.4 A katolikus családok körében a

2 A témát tárgyaló fontosabb szakirodalom: VIRÁG IRÉN: Az arisztokrácia neveltetése
Magyarországon (1790 1848). DE BTK. Doktori disszertáció. Kézirat. 2007.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/36326/ertekezes.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(utolsó elérés: 2016. 01. 01.) (a továbbiakban: VIRÁG 2007.); LÉVAY JÓZSEF: Emléklapok vajai báró

adó, 1999. (a továbbiakban: LÉVAY 1999);
LENGYEL IMRE: Váradi Szabó János (1783 . In: Könyv és
Könyvtár. X. kötet. Debrecen, 1975. 85 127. (a továbbiakban: LENGYEL 1975.); LENGYEL IMRE:
Váradi Szabó János könyvtára. In: Könyv és Könyvtár. III. kötet. 1963. 81 118. (a továbbiakban:
LENGYEL 1963.).

3

továbbiakban: SRKL) Vay család golopi levéltára. Vay generálisra vonatkozó iratok. SRKL Kii. IV. 6

fiához, Miklóshoz. SRKL Kii. IV. 2. H-
iratai. Vay Miklós levelei feleségéhez az 1809. évi nemes - 9;

továbbiakban: DEK Kt.)
4 Már az 1790

követelte, hogy minden gyermek járjon nyilvános iskolába, vagy legalább ott tegyen vizsgát.
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részesített Theresianum valamivel csökkent, míg a piarista és
bencés gimnáziumok kerültek. A református családok fiai pedig

rban a sárospataki és a debreceni kollégiumot választották.5
Pius Desiderius (Gottfried Tobias Schröer), író és tanár a magyar

(tizenkettedik levél) az
arisztokrata férfiak nevelési sajátosságainak bemutatására.6 Megállapításait az
alábbiakban foglalta össze: A gyerekekkel általában hatéves koruktól
foglalkozik házitanító, aki beszél franciául, latinul és németül, és amíg az ifjak
az alsóbb osztályokat abszolválják sajátítja el velük a tananyagot. A filozófiai
fakultás megkezdésekor azonban a magántanár helyét az akadémiai
professzorok veszik át, akik az arisztokrata otthonokban tisztességes
honorárium fejében tartják az órákat. A korrepetál.
Képzésük külföldi tanulmányúttal ért véget. Desiderius sajnálatára azonban ez
az utazás egyre inkább csak valamely külhoni egyetemen folytatott
tanulmányokra korlátozódik. E leggyakrabban állami hivatalt
vállalnak, hadseregben töltenek be pozíciót, esetleg birtokaikat igazgatják.7

Az arisztokraták
kiválasztására, hiszen a magánvizsgák eredménye nagymértékben függött a
tanár és tanítványa kapcsolatától.8

olvashatunk a 1823-as évfolyamában.9

gyermekek természetét és erkölcse legyen kifogástalan. Ilyen minden

választásukban ezért leginkább ism lásaira szorítkoztak. Mivel
foglalkozásnak tekintették, egy-egy

prefektus
családhoz, így kevesen voltak, akik több helyen is megfordultak.10 A
protestánsok ezért gyakran vették fel a kapcsolatot valamelyik kollégium kiváló
professzorával, aki e feladatra többnyire egyik tehetséges diákját ajánlotta.

5 VIRÁG 2007. 76.
6 DESIDERIUS, PIUS SCHRÖER GOTTFRIED TOBIAS: Ueber Erziehung und Unterricht in Ungarn in

. Leipzig, Wigand, 1833.
7 VIRÁG 2007. 75 76.
8

SZEPEZDI KISS JÁNOS: . In:
Minerva, (1830. június) 164.

9 KOVÁCS SÁMUEL:
oskolának hasznos és szükséges voltokról: A nevezetesebb és nagyobb oskolákról, és azok

. In: , 11. kötet. (1823) 18 42.
10 CSANÁK F. DÓRA:

gondolkodó. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 323.
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gyermekek nevelésén és oktatásán kívül
levelezését vagy rendezték irataikat, könyvtáraikat. Emellett a vendégek
látogatásakor általában társalkodó szerepet töltöttek be. De kétségtelenül a

által meghatározott elvek szerint
végeztek, több esetben nevelési plánum alapján.11

Vay Miklós neveltetése, tanulmányai

rmazottja volt, amelynek tagjai fontos
megyei tisztségeket töltöttek be, s emellett részt vettek a megyei élet

z ifjú báró tehát örökül kapta a hivatalnoki pálya

Vay Miklós és testvére, Lajos gyerekkorukat vidéken, a Miskolc melletti,
többségében református Alsózsolcán12, illetve az ugyancsak református
túlsúlyú Zemplén megyei Golopon töltötték.13 Édesanyjuk vallotta, hogy e

a zsenge kor szellemi kifejlesztésére
14

A Vay fiúk nevelésére nagy hangsúlyt fektettek k, az erkölcsi és az
értelmi nevelést egyaránt kulcsfontosságúnak tartva. Ennek felügyelete
kezdetben, desanyjukra, báró Adelsheim Johannára hárult, mivel
édesapjukat a köz- és gazdasági ügyek nagyrészt távol tartották otthonától. id.
Vay Miklós feleségének írt német, azonban
megtudhatjuk, 15 A báró
nézete szerint az egész nevelés fundamentuma az engedelmesség; aki erre van
szokva és a mely gyermek

16

F k,
ugyanakkor azt az álláspontot képviselte, hogy gyermekei a magoknál
hibásabb 17

11 A korszak arisztokrata oktatásának bemutatását lásd: KORNIS GYULA: Az arisztokrácia
neveltetése. In: KORNIS GYULA: A magyar 1848. I. kötet. Budapest,
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. 490 510.

12 Fényes Elek munkája szerint Alsózsolca 920 lakosából 732 református volt
1800-as évek elején is hasonló lehetett az arány. In: FÉNYES ELEK: Magyarország geographiai szótára.
IV. kötet. Pest, 1851. 340.

13 1851-ben Alsó- -en reformátusok
voltak. Továbbá 281 római katolikus, 8 gr. katolikus, 20 evangélikus és 80 zsidó élt a faluban. In:
FÉNYES ELEK: Magyarország geographiai szótára. II. kötet. Pest, 1851. 51.

14 Nevelési Emléklapok 1. (1846) XXVIII.
15 id. Vay Miklós levele feleségéhez. Devecser, 1809. szeptember 3. SRKL Kii. IV. 2 H- 9.
16 Uo.
17 Uo.
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Adelsheim Johanna visszaemlékezése szerint férje már korán gondolkozék
arról, miként lehetne magzatinkat valódilag emberien nevelni, s mikint szívet, s
elmét egyarányuan, valamint tudást, tehetést és akaratot öszhangzóan
kiképezni. 18 A generális az akkori iskola-szerkezetet azonban nem találta

a fiukat
már igen korán kivoná a szülék felvigyázata alól csaknem az egész ifjui kort
maga számára igényelvén .19 Ennek következtében a Vay fiúk az arisztokraták
többségéhez hasonlóan magánnevelésben részesültek.

Otrokocsi volt, majd 1811-
János vette át a helyét.20

bírt, ezért is gondoltak az akkor Euró
Pestalozzi-rendszer alkalmazására.

Bár a két fiút magas színvonalon képeztették, de
vonatkozóan nem vezették határozott irányban. Édesanyjuk még 1820-ban is a

: iaim még nem határoztak a felett, miféle pályát
válass
minél jobban megismerhessék, a jogot mindenesetre tanulni fogják, mert azt
minden magyar nemesnek tudni kell, hogy sajátjokat megoltalmazhassák; ha az
én ó mezei
gazdáknak látni, boldogabban élhetnének és sokkal több hasznosat tehetnének,
mint egy korlátolt hivatalban; mind a mellett ezt a véleményemet nem

.21

Váradi Szabó János

nyok jó kapcsolatának feltételét Mindszenty Dániel a
hasábjain abban látta, hogy a növendék

etesen elengedhetetlen
követelménye
cselédjének tekintsék, ha n
tiszteljék, és 22

A Vay fiúk házitanítója, Váradi Szabó János 1783. augusztus 27-én született
Szilvásújfaluban, Zemplén megyében. S

18 Nevelési Emléklapok 1. (1846) XXVI XXVII.
19 Uo.
20

21 . Ford. és közread: JÓKAI Etelke.
Budapest, Athenaeum, 1888. 116. (a továbbiakban: JÓKAI 1888.).

22 MINDSZENTY DÁNIEL:
(1832. február) 127 133.
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ennek ellenére már gyermekkorában megtanult szlovákul. a német és a
francia mellett a a klasszikus nyelveket is.23

1800-ban kezdte meg tanul mint tógátus.
Váradi Szabó János felnézett tanáraira. Tanítványi ragaszkodása különösen

A professzor és tanítványa közötti jó kapcsolat abban is megmutatkozik, hogy
Váradi Szabó hosszú beszámolókat küldött neki külföldi tanulmányútjáról.
Emellett m hogy 1807-be , a fiai mellé
magyar Vay Miklósnak.24

A báró még 1807-ben elküldte az ifjút a heidelbergi egyetemre, annak
érdekében, hogy a tudományokban elmélyült
házitanító .25 A szerepet játszott az a

-tól csak a német egyetemek látogatását
engedélyezte. Az itteni színvonalas oktatást ped
is ismerte.26 Mindemellett Adelsheim Johannának ezen a vidéken éltek rokonai,

instruktor a tanulmányi szünetekben felkereshetett.27

A generális három évig fedezte Váradi Szabó itteni képzését, aki
szorgalmas és ambiciózus hallgatójává vált az 1803-ban újraalapított

28 Ez utóbbiban oktatott Friedrich Heinrich
Christian Schwarz professzor, akinek pedagógiai kurzusai különösen nagy
hatással voltak rá.29

Külföldi tanulmányainak utolsó állomása Yverdon
1811 tavaszáig, tehát mintegy tíz hónapig tartózkodott. Ezalatt megismerhette
a svájci pedagógus, Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827) nevelési
módszerét, amelynek koncepciója a
adottságainak fejlesztése és az önálló életre való felkészítésük érdekében, a
tanulást össze kell kötni a munkával, az oktatást pedig a Nevelési
elméleteiben kifejtette
megismerésnek a gondolkodási ké a lélektani

23 LENGYEL 1975. 87.
24 Uo.
25 Nemcsak Vay, más arisztokrata is elküldte külföldi tanulmányútra a kiválasztott házitanítót a

26 1805-ben id. Vay Miklós Heidelbergben tartózkodott. Nevelési Emléklapok. 1. (1846) XXVI
XXVII.

27 LENGYEL 1975. 88.
28 LENGYEL 1975. 89.
29 FEHÉR KATALIN: Váradi Szabó János népiskolai reformterve Pestalozzi szellemében (1817). In.

FEHÉR KATALIN: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Budapest, Eötvös József
Könyvkiadó, 1999. 110. Hallgatott óráiról, itteni kapcsolatairól lásd: LENGYEL 1975. 88 90.
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Törekvéseire széles körben felfigyeltek a világon, köztük a
magyarok is.30

Vay Miklósné javaslatára t még
Hofwlybe is ellátogatott, Fellenberg intézetének
tanulmányozására.31

Vay Miklós tanulmányai

Váradi Szabó János 1811 nyarán érkezett vissza Magyarországra, hogy
Külföldi útjain sikerült beszereznie az akkor

Európában legmodernebbnek számító tankönyveket, így a számtant, geometriát
és a földrajzot Pestalozzi tanítványainak, Joseph Schmidnek és J.W.
Henningnek alapján oktatta.32

maga dolgozta ki Pestalozzi elveit követve.33

Még yverdoni tartózkodása alatt, Vay Miklósné megkérte, hogy próbáljon
egy, a Pestalozzi módszerével oktató rajz-
szerinte 34 Sikerült is Wilhelm Eggert, Pestalozzi

. Váradi Szabó
és Vay Miklósné

-os fizetést, lakást és teljes ellátást ajánlott.35

egy l829-ben írt
levelében, amelyben egyrészt megköszöni eddigi munkáját, másrészt megígéri,
hogy folyósítani fogják neki.36

Ennél pontosabb adatot Vay Miklósnak egy 1831-ben írt kaphatunk,
amelyben az ifjú báró megemlíti, hogy Váradi Szabó a debreceni salétromgyár

évi fizetéssel, s
kapja ezen kívül az 1000 frt pensiót is a Vay - 37 id. Vay Miklós tehát

30 Pestalozzi yverdoni intézetét 1808-
d 1814-ben Esterházy Pál herceg is ellátogatott ide.

31 LENGYEL 1975. 92.
32 Lengyel Imre kutatása szerint Váradi Szabó 162 Ft 63 Kr-t költött külföldön könyvekre,

LENGYEL 1963. 81
118.

33 LENGYEL 1975. 95.
34 Vayné levele Váradi Szabó Jánosnak. Ránk, 1810. július 9. (eredeti németül) DEK Kt. Ms.

32/2624.
35 Uo.
36 Továbbá Vay Miklósné egy 4000 Ft báró Vay

Miklósné levele. Tállya, 1829. december.
iratai. Kii. IV. 2 H- 1.

37 Váradi Szabó 1830- -
Vay Miklós levele Váradi Szabó Jánoshoz. Miskolc, 1831. szeptember 4.  DEK Kt.

Ms. 32/219.
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sokat áldozott fiai tanulmányaira, minthogy ezen fizetések magasnak
számítottak.38

Egger 1813-ban hagyta el Svájcot, hogy Váradi Szabó felügyelete alatt a
Vay fiúknak rajzot, szépírást, éneklést, zenét és testnevelést tanítson.39

Pedagógiai gyakorlatában különös hangsúlyt helyezett a szemléltetésre, a
gyermek játékos tevékenységére. Nevelési módszerének szerves része lett a
torna, amelynek ismeretét Yverdonból hozta magával, ahol a Schnepfentalban

kidolgozta a
voltizsálás, labdavezetés, úszás, vándorlás és a természetes mozgás útján való
testgyakorlás technikáit.40 Ezeket a Vay fiúkkal is rendszeresen gyakoroltatta.41

Emellett tanítványai rajzkészségének fejlesztésére is nagy gondot fektetett.
Pestalozzinak írt egyik megtudhatjuk, hogy Miklós és Lajos mind
krétával, mind tintával megtanult magabiztosan alkotni, illetve sikeresen
elsajátították az árnyékolás és a profil készítésének
technikáját.42

Az új módszerekkel folytatott oktatásnak hamar megmutatkoztak az
eredményei, amelyek Kazinczy Ferenc :

- fel némelly nem

Barátom, két
43 Kazinczy ki mutatott

rá Pestalozzi rendszerének lényegére, amely az értelem nélküli magolás helyett
a gondolkodást helyezte , illetve fontos szerepet nyert nála a szellem és
a test harmonikus képzése.

38

forintos fizetést kapott.
39 LENGYEL 1963. 89.
40 SIKLÓSSY LÁSZLÓ: A magyar sport ezer éve. I. kötet. Budapest, 1927. 429.
41 Egger 1817- téri Evangélikus Gimnázium oktatójaként szélesebb körben

unkásságáról a Magyar Televízió
2004-ben sorozatban Az címmel dokumentumfilmet készített.

42 a Magyar Történeti Képcsarnokban.
RÓZSA GYÖRGY:

század elején.  In: . (1962) 2 3. sz. 166 170.; LENGYEL IMRE: Wilh. Egger
pinxit 1825. A Lilla- In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1965. Debrecen, 1966.
257 280.

43

Kazinczy Ferenc levelezése. XII. kötet. Köz. : Dr. VÁCZY János. Budapest, MTA, 1902. 519. (a
továbbiakban: KazLev)
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A Vay fiúk hazafia nevelésének meghatározó eleme
volt a magyar nyelv tanulása, amelyet anyanyelvi szinten beszéltek. Ezt azért
is fontos kiemelni, mert a korban az arisztokraták többsége még nem tudott

beszélt németül
vagy franciául, mint magyarul.44 a magyar nyelv ügye,

Ennek egyik ékes
példája, hogy egymás közt magyarul leveleztek és a magánélet nyelve is a
magyar volt. Vay Miklós édesanyja, a német származású Adelsheim Johanna
is szorgalmasan tanulta e nyelvet és mindent elkövetett, hogy azt minél
tökéletesebben elsajátítsa. A báróné a magyar nyelv helyzetét, illetve a
nyelvkérdésben az általa képviselt álláspontot írt egyik levelében
hosszasan ki is fejtette. Eszerint a német irodalom nem becsültetik itt sokra,

A tulajdonképpeni
képzett világ már méltányosabb, egy része azonban annak is minden erejével
saját anyanyelvének fejlesztésére, tökéletesitésére törekszik, míg más része a
latin nyelvet akarja uralkodó nyelvül megtartani. A mi házunk és környezetünk
az el
ugy vélekedem, hogy mind addig, a mig csak fordításokkal fárasztják magukat
és olyan magyar fejek nem teremnek, melyek saját alkotta eredeti müveikkel a
nemzet izlését a magasabb szellemi mü
mindaddig hiába lesz minden igyekezetük. 45

Vay Miklós pesti tanulmányai

A Vay család 1815- általában Pesten töltötte. A város a 19.
száma a

század derekáig 100 000-
amellyel összefüggésben kulturális, szellemi élete is felpezsdült.46 A vidéki

az ifjú báró számára.
A család pesti lakása a Három korona

47 1816 novemberében egy

tanulmányaikat. Bár a szakadtak el teljesen, ugyanis
édesanyjukkal minden tavasszal visszatértek oda, de mint a báróné levelében

44 messég magyar nyelvismeretének és használatának nehézségeire
os gróf esete, aki még az 1839 1840-

ta
MOLNÁR ANDRÁS: Viam meam persequor. Batthyány Lajos

gróf útja a miniszterelnökségig. Budapest, Osiris, 2007. 95 96.
45 JÓKAI 1888. 98 99.
46 FÁBRI ANNA: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2009. 182.
47 LENGYEL 1975. 96.
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olvasható az a tervünk, hogy pár évig megszakítás nélkül folytassák itt
tanulmányaikat;
medd ]

.48

Váradi Szabó és Eggert is elkísérték tanítványaikat, és hamarosan itt is
sokakat megnyertek az új nevelési módszerükkel. Vay Miklósné meg is említi
egyik levelében, hogy mindenki a Pestalozzi- rendszer csodájában hisz; s

49 A továbbiakban kitér arra is, hogy
be lesz vive a fent említett rendszer az evangélikus iskolába
catholicus urak is figyelemmel igérik kísérni és kisérik is már azt. Szabó és én
azonban jól tudjuk, hogy sem Pestalozzi, sem Niemeyer nem tesznek csodát,
gondosság és szeretet nélkül s tulajdonképpen ez hiányzik az itteni iskolákban.
Németországban is találkozunk még némely ferde szokással a nevelés terén,
különösen erkölcsi tekintetben; azonban ott mégis csak tanul az ember valamit,
a mi az életben elébbre viszi, míg itt nemcsak a sziv kiképzése van elhanyagolva,

50

A k szigorú napirend szerint foglalkoztak tanítványaikkal. A tanítás
2- pihenésként a

városban sétáltak és játszottak. 5 órától este 8-ig ismét tanultak, majd a 8 és 9
óra közötti vacsorával zárult a nap.51

Lévay József révén tudunk arról, hogy Vay Miklós 1818-ban a
mindkét évét zárta, a

Pesten Nagy István, a kecskeméti református gimnázium igazgatója állított ki
bizonyítványt.52

F tanulmányait a pesti egyetemen folytatta, és
továbbra is többnyire magánórák keretében sajátította el a tananyagot.
Nyilvánosan hallgatta azonban Schedius Lajost53, Schwartner Mártont54,
Schmidt János Györgyöt55, Vezerle Ignácot, Tomcsányi Ádámot56 és Vuchetich
Mátyást57. Cleinmann Károly

48 JÓKAI 1888. 104.
49 JÓKAI 1888. 104 105.
50 Az idézetben említett evangélikus iskola a mai Deák téri Evangélikus Gimnázium.

JÓKAI 1888. 104 105.
51 LENGYEL 1975. 96.
52 LÉVAY 1999. 14.
53 Schedius Lajos (1768 1847): Német-magyar filológus, esztétika professzor.
54 Schwartner Márton (1759 1823): statisztikus, történész. Oklevéltant és címertant tanított az

egyetemen.
55 Schmidt János György (1765 1848): matematikus. 1800-tól 1837-ig a pesti egyetem és a

Mérnöki Intézet Gyakorlati Mértan- és Vízépítés Tanszékének ny. r. tanára. 1819 20-ban az egyetem
rektora.

56 Tomcsányi Ádám (1755 1831): Fizikát és mechanikát tanított.
57 Vuchetich Mátyás (1767 ennek jogbölcseleti kérdéseivel

is foglalkozott.
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egyháztörténetet, dogmatikát és egyéb hittudományt tanult.58 K
látogatott órák oktatói mind

megelégedéssel és elismeréssel nyilatkoztak.
kezdetben Egger

irányításával tovább folytatták zenei tanulmányaikat is. Ennek keretében
Miklós, Babnigg vett zongoraórákat, míg testvérét
Rosenkrantz tanította fúvós hangszerre.59

Vay Miklós 1819. április 1-jé ptember 20-ig, a pesti egyetemen
60 tizenkét vizsgát tett le magántanulóként,

valamennyit 61 Majd miután jogi vizsgáit is kiváló
teljesítette, öt hónapig patvaristáskodott Bárczay Pál Pest megyei

alispán mellett, amit egy 1823. január 28-án kelt bizonyítvány hitelesít.62 Ezt
- jurátusi gyakorlatát Szögyény Zsigmond

személynök oldalán a pesti Királyi Táblán töltötte, a . szeptember
20-án állítottak ki bizonyítványt.63

Tanulmányút

A korszakban a külföldi tanulmányút általában a nevelés lezárását jelentette,

-ben írt tanulmányában azonban

mind pedig a célország sajátosságait ismerjék meg. Minthogy, nézete szerint az
út csak akkor válhat a puszta örömszerzésen és szórakozáson túl valóban

és a látottakat hazája viszonyaira leképezni.64 A tanulmányutak fontosságát

58

59 [Váradi] Szabó János levele Kazinczy [Ferenchez.] Pest, 1819. január 17. KazLev. XVI. 1906.
278.

60 Ezekre lásd: Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Bölcsészettudományi Kar, Vegyes
Iratok, (8 /m) 1. kötet. Diarium Rerum notabiliorum Facultatis Philosophicae (1773 1831). 336., 341.,
380. (a továbbiakban: ELTE Diarium), Pálmány Béla Vay tanulmányaival kapcsolatban a Kassai
Királyi Jogakadémia anyakönyvi bejegyzésére is hivatkozik, melyet mi jelen dolgozat keretében nem
vizsgáltunk. In: PÁLMÁNY BÉLA: 1825
1848

61 LÉVAY 1999. 14.
62 Lévay József még látta az eredeti bizonyítványt, azonban az
63 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: MNL OL) Bírósági levéltárak.

Személynöki levéltár. Acta iuratorum 1770 1849. MNL OL O 80. 2. csomó. 1811 1837. Innen az
l. Bizonyítványára lásd: LÉVAY 1999. 14.

64 DESSEWFFY AURÉL: In: DESSEWFFY AURÉL:
. s. a. r., életrajzokkal és jegyzetekkel kísérte: FERENCZY József.

Budapest, Méhner, 1887. 329.
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jelzi, hogy több arisztokrata csak külföldi útjáról hazatérve érzékelte
Magyarország elmaradott állapotát.

megismerjék hazájukat, ezért fiatal korukban gyakran kirándult velük az
országban. 1816-ban, az akkor 14 és 13 éves fiaival az Alföldre látogatott,
amire a köve

óhajtom, hogy lassanként ismerjék meg a mennyire lehet hazájukat, a nélkül,
hogy tanulmányaikban a miatt meg lennének zavarva,
külföldön járnak, összehasonlítást tehessenek. Magyarország ugyan gyakran

itt

65 A tartalmas útról július 29-
is: uj eszme ébredt ez utban tett tapasztalatok által;
nézeteik javultak, látókörük szélesbedett; egy tiszteletre méltó tudós ki irántunk

66

tán egy nagyobb, több

közvetlen északi szomszédságában, Galíciában és Krakkóban. Az utazásról,
67 Ki kell emelnünk,

hogy
n -gazdasági) létesítmények, bányák bemutatásánál

eit keresték fel 1823.
július-augusztusában. Ennek keretében utaztak Veresváron, Dorogon és

Nagykálnára. Itt megtekintették a Hunyadi juhászatot, amelynek kapcsán a
juhakol és úsztató kivitele nagyon megragadta Vay figyelmét.68

Felvidéki utazásuk során nagy hangsúlyt fektettek a bányavárosokra,

hogy évek óta foglalkoztak a család golopi birtokának föld- és ásványtani
feltárásával.69

65 JÓKAI 1888. 102.
66 A tudós ez esetben a debreceni Fazekas Mihály volt. JÓKAI 1888. 103.
67 A naplót teljes terjedelemben közli Lévay. In: LÉVAY 1999. 39 116.
68 LÉVAY 1999. 43 44.
69 BENDEFY LÁSZLÓ: id. b. Vay Miklós és Born Ignác szerepe a Tokaji-

hegység földtani megismerésében. In: Technikatörténeti szemle (1971 1972) 6. sz. 73 86.
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továbbhaladtak a legnagyobb magyar bányavárosig, Selmecbányáig.70 Amint a
városba érkeztek, azonnal látogatást tettek báró Révay János

71 Majd végigjárták a város templomait, valamint a település

lovagoké volt.72 Vay itt, de általában véve is, különös figyelmet fordított az
épületeken található feliratokra, és naplójába szinte kivétel nélkül lejegyezte

A selmecbányai ércbányászat megismertetésében többek közt Roef
-aknába. A

bánya i
a nemesfémek

kibányászása, amelynek következtében a bányászok
váltak hasonlóvá, mint írta: igazán az arany és ezüst

. 73 Mindennek ellenére tartalmas,

bányászattal kapcsolatban. Szemügyre vették a tárnákon kívül az alagutakat,
ví is.74

-magyarországi bányavárosba,
Körmöcbányára vezetett. Itt megmutatták nekik az ércek kezelésének minden
fázisát, a felszínre hozataltól az olvasztáson, tisztításon és más fémek
elválasztásukon át a pénzverésig.75

bányavárosok közül ez a legszebb. Városi sétájuk során megcsodálták a híres,
történelmi épületeket, majd benéztek egy rézhámorba, ahol tanulmányozták az
üstök, rézlapok készítését. Illetve láthatták, hogy a rezet gépek segítségével
miként vágják, simítják el pénzdarabokká.76 Majd egy kisebb kirándulás
keretében megnézték a rézolvasztó hutákat Tajón.77 Az utolsó Besztercebányán
töltött napjukon pedi
kiváltképp hasznosak lehettek számukra a családi salétromvállalkozásuk
fejlesztése kapcsán.

Besztercebányáról Lipcse és Szentandrás érintésével Rhonicba (Kisgaram)
érkeztek, ahol betekintést nyertek a

kiszolgálására lett létesítve. Vay gazdag jegyzetei arra utalnak, hogy a látottak

70 LÉVAY 1999. 48.
71 Uo. 51.
72 Uo. 52.
73 Uo. 53.
74 Uo. 53 54.
75 Uo. 58 62.
76 Uo. 67.
77 Uo. 67.
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78

e
felülmúlta várakozásait,

- és csavaró gép, valamint az esztergályos
pad, mely épen egy hengert sim 79

az utazás viszontagságaival kapcsolatban megjegyezte, hogy
félelmetesebbet ezen útnál alig képzelhetni, a szekér egyik szikladarabról a
másikra repült és minden pillanatban darabokra látszott zúzódni: a lovak alig

80

Megemlíten
érzékeltette. Emellett rendszeresen bemutatta a meglátogatott hely fekvését,
nevezetesebb épületeit.

Július 20-án Podvilkba, a galíciai határhoz érkeztek.81 Az itteni viszonyokat

állapotáról például lehangoló véleménye volt, de a szállásukat is annyira
koszosnak találta, hogy, mint írta 82

83

Az ételeik véleménye szerint

élvezhetetle 84

Krakkóba is ellátogattak, és a város szépségében gyönyörködtek.85

Július 26-án keltek át újból a határon és indultak el a Szepességen át
hazafelé. Útjuk során megnézték Késmárk, Lo
Marksdorf és Szomolnok városá
cementvízzel, a
rézrészecskéket rak le, így 130 font vas után 100 font rezet nyerhetnek általa.
A szomolnoki bányakerület így évenként 20 ezer mázsa rezet szolgáltat.

86

Augusztus 6-án Krasznahorka érintésével Rozsnyóra érkeztek, ahol a város
építészeti nevezetességei mellett felkeresték a fontosabb ipari és gazdasági

78 Uo. 69 71.
79 Uo. 71.
80 Uo. 73.
81 Uo. 78.
82 Uo. 79.
83 Uo. 78.
84 Uo. 80.
85 Uo. 80.
86 Uo. 102.



KÚT 2015/1. 55

87 Majd
Rimaszécsen és Serkén át, augusztus 10-én érkeztek Alsózsolcára.88 A családi
körben eltöltött pár nap után, augusztus 23-án indultak vissza Pestre.

Az utazásukról elmondható, hogy sikeresen ötvözték a társadalmi

a zdaságról és egyes iparágakról
számos új információval gazdagították tudásukat.

Október 11. és 20. között már csak egy rövidebb kirándulást tettek a
Dunántúlon, amelynek keretében igyekeztek minél többet megtudni e vidék
gazdaságáról, illetve építészeti ör

zvik
család várta Vaynak különösen a kert nyerte el
tetszését, ezen belül is az a módszer, amivel az itt található tavat megtisztították
a benne t 89

-tó és
környékére, Székesfehérvárra, Veszprémbe és Balatonfüredre.

A Balaton-felvidék nevezetességeinek megtekintése után következett
Keszthely, ahol többek közt ellátogattak a Georgiconba és Festetics gróf
Fenék 90 Majd a Vasvár, Szombathely,

zeg, Sopron, Eszterháza, Pozsony útvonalon haladtak tovább. Vay
naplójából azt is megtudhatjuk, hogy Pest és Buda után Pozsony, illetve Sopron
nyerte el leginkább tetszését.91

Az utazásuk 1823. október 20-án Bécsben ért végett:
keresztül, a hol a monarchiának legnagyobb kincstári dohánygyára van,
Ringelsbrunnba utaztunk; ott ebédeltünk; Fischameden és Schwecháton át

olvasható naplójában.92

Bécsi tanulmányai zárásaként szeretett volna egy hosszabb, két éves európai
körútra is elmenni. Édesapja váratlan elvesztése azonban számos tervét

ahogyan azt korábban testvérével eltervezték, már nem indultak el.

87 Uo. 104.
88 Uo. 107.
89 Uo. 108.
90 Uo. 113.
91 Uo. 115.
92 Uo. 116.
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Bécsi tanulmányai

1823 októberében Miklós és Lajos apjuk kívánsága szerint folytatták
hogy az ún. Polytechnikum

technikai és kereskedelmi tagozatát látogatva gyakorlati képzést szerezzenek,
Említésre méltó, hogy az

intézmény az 1770-ben alapított Realhandlungakademie utódjaként 1815-ben
jött létre, és hamarosan Közép-Európa egyik legelismertebb egyetemévé vált.

93

Édesanyjuk aggódó szívvel engedte el , és mint írta:
került hozzászokni ez állapothoz; mult hónap 11-én elváltak
kik 21 éven keresztül figyelmem és gyengédségem tárgyai voltak, s kikre én ugy
kicsiny, mint nagyobb munkáimnál, mint biztos támaszra számíthattam; a
távollét ugyan nem változtat egymáshoz való ragaszkodásunkon, de azért
immár az én közvetlen befolyásom náluk mégis csak 94

Vay
külön tanár által sajátított el.95 A bécsi tartózkodásuk ideje alatt a generális
rendszeres levelezésben állt fiaival és Váradi Szabóval, amelynek egy része
fennmaradt a sárospataki levéltárban.96

egykori tanulmányaihoz hasonló stúdiumok látogatását tartotta számukra is
ideálisnak. Ennek tükrében javasolta, hogy az általános tájékozottságra
törekedve, párhuzamosan több kurzust hallgassanak. Személy szerint tehát
fontosnak vélte: a mechanikát, természethistóriát, botanikát, mineralógiát,
építészetet, hidrotechnikát, asztronómiát és a kémiát.97 Bár az utóbbi tárgyat

tanulni amit -ben is
nagyon sajnált Ezen belül is a sóval,
salétrommal és ez utóbbi tisztításával kapcsolatos ismeretek elsajátítását
szorgalmazta.98 Úgy vélte, ezek igen hasznosak lesznek majd számukra, miután

a salétromvállalkozás vezetését.99

jlesztésén fáradozott, és szerette
volna, ha fiai folytatják majd megkezdett munkáját. Ennek érdekében egy

93 SZÖGI LÁSZLÓ: Adatok a Habsburg monarchián belüli egyetemi peregrináció történetéhez,
1790 1850. In: Levéltári Szemle, 42. (1992) 4. sz. 21.

94 JÓKAI 1888. 122.
95 Vay Miklós levele fiához. Golop, 1823. november 11. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
96 Ezen levelekre lásd: SRKL Kii. IV. 2. H-5.
97 Vay Miklós levele fiához. Alsózsolca, 1823. december 23. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
98 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
99 Salétromvállalkozásukra lásd: SZAKÁLY ORSOLYA: Hadiipar és nemesi vállalkozás: a Vay

Miklós-féle salétromtársaság, 1798 1856. In: Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1 2. sz. 129 165.
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tt számukra az ezzel kapcsolatos
eddigi tapasztalatairól.100

tartotta a kereskedelmi számadások 101

Mindemellett a zene és a nyelvismeret is hangsúlyos szerepet kapott.
Továbbá tanácsokkal látta el a két ifjú bárót

érdemes ezen órákat hallgatniuk, és kik azok a személyek, akikkel feltétlenül
meg kell ismerkedniük Bécsben, mind az egyetemen, mind a városban.102

Felhívta figyelmüket a hivatali-udvari élet megismerésére, az ehhez
elengedhetetlen kapcsolatok kialakítására.

Vay Miklós azonban már Bécsbe érkezésekor tudatta apjával, hogy itteni
tanulmányaira mindössze egy évet kíván szentelni, és azok zárásaként tervezett

103 De ígérte, hogy
.104 Édesapja bár elfogadta, de nem értett

szükséges.105

Nézete szeri -28, vagy akár 30 éves koráig
képeznie kell magát.106

kat tehát magas színvonalon és sokoldalúan képeztették,

határozott irányban.
Vay Miklós apja tanácsait többnyire megfogadta. Ennek fényében k

igyekezett s kapcsolatokat, barátságokat építeni Bécsben. Testvérével

lehetett.107

Vay Miklós tábornoknak már bécsi tanulmányai
voltak a császárvárosban, többek közt az Esterházy és a Zichy családokkal.
Ezen összeköttetései nyilván sokat segítettek kezdetben fiainak is a
beilleszkedésben. magyar
középnemesi, értelmiségi réte alakult, akikkel az ifjú
bárók szintén hamar megismerkedtek. Közülük többen tartoztak a debreceni

100 E leírást lásd: Vay Miklós levele Váradi Szabó Jánoshoz. Pest, 1823. december 21. SRKL Kii.
IV. 2. H-5.

101 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. február 19. SRKL Kii. IV. 6. M-89.
102 Erre lásd: Vay Miklós levele fiához. [Alsózsolca],1823. december 23. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
103 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1823. december 24. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
104 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
105 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
106 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1823. december 24. SRKL Kii. IV. 2. H- 5.
107 LENGYEL 1963. 93.
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Kollégium volt növendékei közé
eseményeivel és intézményeivel például az e körhöz tartozó Márton József, a
bécsi Magyar Hírmondó De itt kell
megemlíteni a Geymüller családot is, akikkel régóta üzleti kapcsolatban álltak.

Geymüller-bankházon keresztül
Geymüller Katalin házasságával a két

család viszonya még
Itteni tanulmányaikat 1824 tavaszán, édesapjuk halálát egy rövid

így végül Lajos csak 1826-ban fejezte be az egyetemet.
Miklós ekkor már nem volt állandó jelleggel testvére mellett.

kapcsolatainak és családjának révén már az 1820-as évek elején bekapcsolódott
a politikai életbe. 1825-ben részt ve , ekkor még nem
vitt nagy szerepet, inkább csak megfigyelt, tapasztalatokat szerzett. Emellett
ekkor már Zemplén megye kinevezett tiszteletbeli .

állomásán szónoklatait, beszédeit Váradival íratatta meg.108 a
fenntartotta a kapcsolatot.109

Befejezés

Dolgozatomban arra törekedtem, hogy Vay Miklós neveltetését,
tanulmányait bemutassam, elhelyezve azokat a kor arisztokrata gyakorlatában,

A feldolgozott források és szakirodalom alapján láthattuk, hogy Vay Miklós
és testvére a mágná familiáris nevelésben
részesült. Szüleik nagy gondot fordítottak nevelésükre, mind erkölcsi, mind
értelmi tekintetben. .
Mint utaltam rá, az ekkor Európában legkor bbnek számító Pestalozzi-
eszmerendszer hatotta át az ifjú bárók oktatását.

Vay tanulmányaival kapcsolatban megállapítható, hogy az alap- és
középfokú ismereteket családja körében, vidéken, magánúton sajátította el.

elvégzése céljából Pestre költözött.
Hangsúlyozandó, hogy Vay hazafias sz neveltetésének

108 A korban ez nem volt ritka. Széchenyi Ferenc például Pállya Istvánnal íratatta beszédeit.
109

vált, melyet már-már atyai- -án,

feleségéhez. 1828. február. DEK Kt. Ms. 32/ 2644. Emelle hogy az 1847 1848. évi

Szabó és a Vay család tagjainak levelezését lásd: SRKL Váradi Szabó János: családi, baráti és hivatalos
levelei. Vay család levelei 1825 1862. SRKL Kff. A. V. 5. 3. pall.
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meghatározó elemévé vált a magyar nyelv tanulása, és számos arisztokratától

Elmondható, hogy az ifjú báró pályáját nem vezették határozott irányban.
egyéni választása, közé

dominált.
és az

egyetem tanárainak magánóráit, azonban a nyilvános el egyre
nagyobb számban látogatta

al is magyarázható. Vay
tovább képezte magát. Édesapja kifejezett kívánságára a bécsi

Poly
hallgatott.

Egyetemi tanulmányait pályafutását mint vármegyei
al kezdte. k,
kapcsolatainak és nem utolsó sorban családja révén azonban gyorsan
emelkedett a ranglétrán.
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MEGYERI HELGA

1

2

Abstract

The rapid industrial progression in Europe created a new trend in the econ-
omy of the 19th century: the exhibition. Before the Great Exhibition in 1851
there were some minor and major expositions organized on regular basis in
several cities of Europe. These exhibitions had three major roles: they func-
tioned as a fair, a competition, and of course they attracted the crowd.

The Industrial Society was founded in Hungary in 1841 with the goal to
promote the development of the handicraft and manufacturing industry. For
the sake of this cause the Society planned, among others, to establish technical
institutes, to organize courses, to start a periodical, to distribute informative
publications and of course to organize industrial fairs annually. With the first
exhibition, the shaping Industrial Society intended to evaluate the actual state
of the Hungarian industry. A subcommittee of the Society lead by Lajos
Kossuth was commissioned to set up the fair. The exhibition opened on the
25th of August, 1842, in the halls of the Redoute in Pest, and closed on the
21st of September, same year. In this period of time, 14.425 visitors were cu-
rious to see the 298 products of the 213 exhibitors.

The event was a success, according to the official report of Kossuth, pub-
lished and printed in 1843. In the next years 1843, 1845, 1846 more exhi-
bitions ensued. The first fair was a groundbreaking initiative and a first step in
the development of the Hungarian exhibition practice and thus deserves spe-
cial attention.

Az 1842-es augusztusi pesti vásár idején a Redoute termeiben megnyíló
.

A néhány hónappal korábban
lat célja a hazai ipar fejlesztése, méghozzá

lépéseként az ipar állapotának felmérése volt l a
tárlatot újabbak követték. A meghonosodó különféle kisebb-nagyobb

1 . Szerk. KOSSUTH Lajos választmányi aligazgató. Pest,
Landerer és Heckenast, 1843. (a továbbiakban: KOSSUTH 1843.) 6.

2 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Csapó Csaba végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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kiállítások végigkísérték a századot. Mi sem bizonyítja jobban a
-ban is e formát találták méltó és alkalmas

keretnek, hogy a millenniumi ünnepségek részeként az ország megmutassa
addigi minden téren elért haladását, értékeit.

Az 1842- omásának
te ervezete, tapasztalatai adtak útmutatást a hazai kiállítások
rendszeréhez. A tárlat nem választható el az

Kossuth Lajos
személye, akinek
meghatározó szerepe volt a kiállítás létrejöttében.
tagjai, Ráth Károly és Gelléri Mór a 19. század utolsó évtizedeiben és a

hasznosságáról.3
Noha a tárlat pusztán a fentiek alapján is figyelmet érdemel, egészen pontos

képet azonban aligha kaphatunk róla az eddigi
Kossuth Lajos alkotása gyanánt kuriózumként tekint rá, s a korszak
színfoltjaként festi le. Az

1942-ben az Országos
Iparegyesület felkérésére az alapítás 100. évfordulója alkalmából Tonelli

nt nem más

Száraz adatok és lélek nélküli dátumok helyett korfestés és lélekkeresés 4 Két
évtizeddel a 120. évforduló alkalmából Nyárády Gábor tollából
jelent meg egy könyv a kiállításról, amely egyben tisztelgés volt a szer

.5 nagy forrásanyag
feldolgozásával a pontos hivatkozásokat azonban sajnos készítette

3 Lásd: RÁTH KÁROLY:
országos kiállitás tervezetével. Budapest, Pesti Könyvnyomda részvény-társaság, 1881. (a
továbbiakban: RÁTH 1881.); GELLÉRI MÓR:
rendszeresitése. Budapest, Dobrowsky és Franke, 1885. (a továbbiakban: GELLÉRI 1885.); GELLÉRI
MÓR: -1892. Az Orsz.
Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 1892. (a továbbiakban: GELLÉRI 1892.); GELLÉRI
MÓR: Hetven év a -1912.
Budapest, Országos Iparegyesület, 1912. (a továbbiakban: GELLÉRI 1912.);

Mór 1880 és 1897 között a titkári posztot töltötte be, majd 1898-tól az igazgatóit. GELLÉRI 1912. 921
922.

4 TONELLI SÁNDOR: . Az Országos Iparegyesület alapításának esztendeje.
Budapest, Országos Iparegyesület, 1942. (a továbbiakban: TONELLI 1942.) 9.

5 NYÁRÁDY GÁBOR: Budapest, Közgazdasági és jogi
Könyvkiadó, 1962.
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el munkáját, amely rendívül színes képet ad az Iparegyesület diadalaként
feltüntetett tárlatról .

Ugyanakkor elmulasztják a tárlat kiállítási mivoltában
való vizsgálatát. A kérdés azért érdekes, mert a hazai kiállításügy, kiállítási
gyakorlat állatmutatást nem számítva e tárlattal vette
kezdetét

-ban, 1845-ben és 1846-ban újabbak követték. Az
-as évek végén

, ennek eredményei voltak az 1870-es években Kecskeméten,
Szegeden és Székesfehérváron rendezett tárlatok. Négy évtized múltán
ugyancsak az Iparegyesület kezdeményezésére már törvényben foglalt
keretek között és állami támogatással valósult meg az 1885-ös Országos
Általános Kiállítás
tekinthetünk. A Városligetben rendezett tárlat 1885 májusa és októbere között

mutatta be az ország aktuális állapotát. A kiállítani szándékozókat egy segédlet
tájékoztatta a
ré

, részletesen
kidolgozott elvek mentén történt.
tájékoztatta a különféle lapokat, valamint saját lapot is megjelentetett. A

látogatókat útmutató könyvecskék kalauzolták, amelyek mind

Úgy vélem különösen ennek fényében érdekes megfigyelni, hogy miként

Az egyesületnek Ráth, Gelléri, Tonelli és Nyárády által is ismert tekintélyes
iratanyaga maradt fenn, ame ról való árnyaltabb kép
alkotását.6

Kiállítások százada

A 19. században Európa-szerte egyre terjedt a kiállítások rendezésének
gyakorlata. uló világkiállítások természetesen nem

valódi iparkiállítást Párizsban tartották 1789-
- és gobelingyárak igazgatójaként javasolta a

6 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL) P 1073 1. kötet
-1843. (Az Iparegyesület anyagai között számos tétel MNL OL P

1073 36 42. tétel -
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díjazással egybekötött kiállítások évenkénti rendezését. A kiállítás a Mars-
m :
át. Ezt sor került újabb tárlatok

-
követte a párizsi példát: Antwerpen, Trieszt, München, Stuttgart, Berlin,
Stockholm, Drezda, Moszkva és London is rendezett kiállítást. A Habsburg

-
városok sorába, Bécs pedig 1835-ben.7

51-ben Londonban került megrendezésre, majd
néhány éven belül Párizsban, ugyancsak Londonban, Bécsben és
Philadelphiában újabb és újabb követte. Nem csupán a kiállító nemzetek

,
s az eredeti célokat csaknem háttérbe szorította a minél nagyobb
tömegeket csalogató látványosság jelleg.8

húzódik meg. E
gazdasági folyamat választotta, vagy alkotta a maga számára eszközül a
kiállítási formát, hogy önnön tükre, s egyben mozgatórugója legyen.

Gelléri Mór a kiállításoknak három funkcióját jelölte meg: versenyek ezek,

kerülnek itt kapcsolatba; nagyobb közönséget pedig
szórakoztató látványosság mivoltuknál fogva vonzanak.9 E három feladat
természetesen nem egyforma mértékben és színvonalon valósult meg a
területileg a helyi, a területi, az országos és a nemzetközi eredményeket
felsorakoztató; a tematikailag pedig egy-egy szakmát, a gazdaság valamely ágát

stól mind az új eszközök, technikák,
mind az ízlés terén. E kiállítások és az általuk ösztönzött verseny teremtették
meg az igényt az állandó iparmúzeumok és az ipariskolák felállítására.10 A

ban már
Ráth Károly szerint ugyanakkor a tapasztalat azt igazolta,

7 RÁTH 1881. 6 7.; GELLÉRI 1885. 26
Londonban egy 1756- -
kiállításra, Prágában pedig 1791-ben II. Lipót koronázásakor tüntette fel a cseh ipar jelesebb termékeit.
GELLÉRI 1885. 28.; Az 1835-ös bécsi kiállításon 594 kiállító szerepelt, köztük 8 magyar. RÁTH 1881.
7.

8 noha kis
számban -es világkiállításon is szerepeltek: az Ausztria számára kijelölt részen

GÁL
VILMOS: Világkiállító magyarok 1851 2010., Budapest, Holnap, 2010. 8 9., 270 271.

9 GELLÉRI 1885. 12 14.
10 GELLÉRI 1885. 33 34.
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hogy országhatáron belül az iparfejl voltak a
kiállítások.11

Nem véletlen, hogy a külföldi viszonyokhoz képest elmaradott magyar ipar
az 1840-es években kiállítási formához

Ekkor már nem csupán a külföld
-ban gróf

Széchenyi István ideiglenes elnökletével
.

E gazdasági egyesület eszméje az 1825 27- alatt
1826-ban rendezett lófuttatás alkalmával merült fel gróf Széchenyi István, gróf

l. Az 1817 és 1820 közt

rendezésére. Az 1830-
célja az volt, hogy a különféle háziállatok tenyésztését minden eszközzel így
többek között versenyek, állatmutatások , vásárok szervezésével

vak, szarvasmarhák, juhok szerepeltek,
lóversenyt tartottak, valamint csikókat jutalmaztak.12

a kiállítások, amelyeken kótya-vetyék , azaz
eladások is történtek.13 A kiállításokat 1833-tól a Társaság által megvásárolt
Köztelek területén rendeztek. Ebben az évben már

nevét
Gazdasági Egyesületre cserélve sét a

zdaság minden ágára: az állatmutatásokon kívül gyapjú-, gép- és
terménykiállításokat, valamint próbaszántásokat, ekeversenyeket, nyírási
próbákat és egyéb géppróbákat is rendeztek. Az Egyesület a hasznos ismeretek
terjesztése érdekében folyóiratot indított, naptárakat adott ki, meghatározott
kérdésekben pályázatokat hirdetett, jeles gazdaságokat ismertetett, gyakorlati
tevékenységét
ki. ében
fiókegyletek létrehozását szorgalmazta, 1842- József nádor
pártfogását, majd tervbe vette az Egyesület törvénybe iktatását.14

a hivatalosan
1842 júniusában megalakuló Iparegyesület tagjai vállalták.  Az iparfejlesztés

11 RÁTH 1881. 3 5.
12 GALGÓCZY KÁROLY: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. In: Gazdasági egyesületek

monográfiái. Az 1896-ik évi Ezredéves Országos Kiállitás alkalmából. Budapest, Pátria Irodalmi
Vállalat és Nyomdai Rt., 1896. (a továbbakban: GALGÓCZY 1896.) 49 50.

13 KECSKÉS SÁNDOR:
tások és vásárok története 1881 1990. Budapest, Magyar

i Múzeum AGROINFORM, 1996. 11 17.
14 GALGÓCZY 1896. 51 65.
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-ben
fogalmazta meg Fényes Elek Magyarország statistikája
Eszerint az ipar épp
bányászat, hiszen az ipar nélkül ezek termékei hasznavehetetlenek lennének, az
ipar által viszont gazdagságot szerezhetnek. Fényes szerint

.15 Adatai szerint Magyarországon és a hozzá kapcsolt

mesterember. E szám jócskán elmarad a fejlettebb államokhoz képest, hiszen
Lombardiában például minden kilencedik, Ausztriában pedig minden
tizenharmadik ember iparból élt. Azonban mivel a magyar ipar nem volt képes
ellátni a szükségleteket és feldolgozni a rendelkezésre álló nyersanyagokat, a
behozatal a külföldet gazdagította. A külföldre eladott nyersanyagot a

megvásárolni a hazai közönség. Mindezt fokozta egy Magyarországra nézve
mpolitika is.16

Az Iparegyesület létrejötte

Az Iparegyesület alapításá

gyümölcs és ennek magvaiból mintha áldással népesült volna be a nemzeti

tevékenységgel, bámulatos tapintattal és csodás hozzáértéssel fogtak hozzá a
kulturai haladás számos parlag terén az alkotásokhoz. Ha valami igazolja a
magyar nemzet politikai érettségét, ugy igazolja azt a negyvenes évek

5-6 év alatt századévek
17

Az egyesület történetével foglalkozó munkák Kossuth Lajos 1885-
való visszaemlékezésére hivatkozva az alapítás eként említik,
miszerint Kossuth fogsága alatt ébredt rá az ipar fejlesztésének fontosságára, s
ennek érdekében a társadalmi tevékenység szükségességére. Ennek érdekében

felkereste gróf Széchenyi Istvánt egy egyesület

15 FÉNYES ELEK: Magyarország statistikája. I. kötet. Pest, Trattner-Károlyi, 1842. (a
továbbiakban: FÉNYES 1842.) 204.

16 FÉNYES 1842. 205 206., 267 268.
17 GELLÉRI 1892. 9.
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alapításának ötletével, s felkérte, álljon az ügy élére, amelyet azonban
Széchenyi visszautasított.18

Az egyesület Almási Balogh Pál a Pesti Hirlap 1841. február
6-i számában megjelent cikke nyomán indult meg, amely egy hasznos

-ban létrejött
angol Society for the Diffusion of useful Knowledge mintájára.19 1841

és
ügyében, amelynek megvalósítását részvénytársaság alakítása formájában a

többek között báró Eötvös József, gróf Károlyi György, Kossuth
Lajos, Trefort Ágoston, gróf Ráday Gedeon elhatározták, s c
gróf Batthyány Lajos megnyerését elnökül. A munkálatok megkezdése
érdekében ideiglenes választmányt neveztek ki.20

ülésen Lukács Móric beszámolt gróf Batthyány Lajos

szerkezete és célja ismeretes lesz számára. Ennek érdekében a választmány
hozzálátott ezek kidolgozásához. Noha az ötletgazda, Almási Balogh Pál az
általános ismeretterjesztést vetette fel, hogy az
alsóbb néposztályt, különösen a
körében szándékoznak kifejteni tevékenységüket, amely azután az
osztályokra is átviendi .21 S hogy mi
kifejezés?

Fényes Elek megfogalmazásában

22 ázata szerint a
Gewerbe és az industria szavakat fordították így ezekben az években, azaz

a kifejezés lényegében az ipart jelölte,
szó már sokkal inkább a

vészeti ipar szinonimájaként volt használatos.23

1841 tavaszán a választmány a társaság célját,
amelyet aláírási ívekkel együtt szétküldtek tagok toborzására.24 Az 1841.
szeptember 4-ére összehívott máso a választmány beszámolt
addigi munkájáról, amelynek irányát helyesnek mondták ki. Döntés született az

18 Pesti Napló, 1885. ápr. 9.; Lásd: GELLÉRI 1892. 21 25.; GELLÉRI 1912. 9.; TONELLI 1942. 48
50.

19 Pesti Hirlap, 1841. febr. 6. Almási Balogh Pál az ügyet pártfogásba venni szándékozó

szerepel az Iparegyesület k gban. MNL OL
P 1073 1. kötet, 1 12.

20

21 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. febr. 9., 14.
22 FÉNYES 1842. 204.
23 GELLÉRI 1885. 79.
24
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Azonban nyitott volt még a kérdés, hogy az
egyesület
érdekében egy részletes tervezet készítésében állapodtak meg.25

Az 1841. november 13 14-i újabb, harmadik
elkészítette a munkálati tervet, valamint az alapszabályokat. A munkálati terv

el
általi munkálkodást

megvalósíthatónak

állapotának megismerését tekintették, hiszen a további munkálkodásnak ezt
alapul véve kellett megindulnia. Ennek érdekében célul
statisztikájának elkészítését, valamint hasonló statisztika évenkénti
összeállítását. Az egyesület honi

Pesten egyszer egy évben, az augusztusi vásár alatt történnek. Czéljok: a)

éggel s általában a közönséggel
tetni s ekkép

versenyzést ébreszteni, e) a jelesebb technikus készitvényeket kitüntetésben s
höz képest jutalmakban is részesittetni. 26 I állandó

olvasóterem, szerszám-
, képzések rendszeres szervezését különösen

mesterek, mesterlegények számára. A kiállítások rendezése az ugyanezen
A 64. § értelmében

llynek módját
27

A munkálati tervet és alapszabályokat, ám az alapítás
ekkor még nem történt meg, a és a szükséges anyagiak

A 1842 januárjában tartott választmányi ülés a t

könyvkiadás és másodikként az
felállítása, valamint egy

25 26.
26 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. nov. 13
27 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. nov. 13
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enciklopédikus folyóirat indítása;
jutalmazása.28

A végleges, alakuló kö 5-én került sor, amikor az
érintettek úgy határoztak, hogy kezdeményezésük

bír, hogy a célok kivitelezését megkezdje.
ideiglenes választmány felolvasott tudósításában újra felvetette az

kérdését:29

egyesületünk gyarapodására nézve is legtöbbet
várunk, de iktatását különben is a legfontosabb

szükséges a jelen állapot ismerete, erre honunkban eddig mód nem vala; de
sükeresb tán nem is lehet, mint egy nyilvános kiállitás, melly mindent, mit a

integy tükörképét
állitja fel megtekintésre

szolgál, gyárnokot és kézmüvest nemes versenyzésre buzdit, s a közönséggel
közelebb viszonyba hozván, a kölcsönhatásnak jótékony erejét ébreszti fel 30

Az iparra gyakorolt jótékony hatáson felül az ideiglenes választmány az
egy zésével

.31 A választmány az augusztusig rendel
rövidségével számolva amely minden bizonnyal rányomja bélyegét a tárlatra

is vállalta a munkát. A jutalmakra fordítandó költségeket is beleszámítva úgy

forintnál többre, ám a kiadásokat részint vagy akár egészben is fedezheti a
.32

tanúsága szerint már a kiállítás megrendezése és
fedezete megszavazása után

28 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jan. 1., választmányi ülés, 50.
29 A Pesti Hirlap

Pesti Hirlap, 1842. jún. 2.
30 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 4 5., negye
31 Uo.
32 Uo. 59.
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zek
mellett döntött.33

meg az egyesület tisztikarát: az elnök gróf
Batthyány Lajos lett, az ügyész 40

igazgató választmányának tagjai között szerepelt többek között Csanády
Ferenc, báró Eötvös József, Fáy András, Fényes Elek, Henszlmann Imre, Irinyi
János, Kossuth Lajos, Landerer Lajos, Luka Sándor, Nyáry Pál, Pulszky
Ferenc, gróf Ráday Gedeon, Szentkirályi Móric, Trefort Ágoston és gróf Zichy
Ödön.34

A kiállítás

-án már az újonnan létrejött
igazgató választmány tartott ülést Batthyány Lajos elnöklete alatt. Ekkor
szavazták meg a választmány igazgatójává Luka Sándort, aligazgatójává pedig

amelynek tagjai Kossuth Lajos, Landerer Lajos, Gall Lajos, Pulszky Ferenc és
Henszlmann Imre lettek. Az ülés a kiállítá
krajcárban, vasárnaponként pedig négy krajcárban állapította meg, az
egyesületi tagok és a kiállítók számára pedig az ingyenesség mellett döntött.
Leszögezték, hogy kiállítandó tárgyakat csak Magyarhonból és a hozzá
kapcsol 35

A Pesti Hirlap június 9-i vezércikke az i
Noha részletekkel még nem szolgálhatott, a
idézve , s kilátásba helyezte a felszólítás
megjelenését .36

Június 9-én egy alválasztmányi ülés már a tárlat részletein dolgozott. Az
alválasztmány Landerer Lajost, Pulszky Ferencet és Henszlmann Imrét bízta
meg a felszólítás elkészítésével, a .
Az arany, ezüst és bronz fokozatú érdempénzek kapcsán felmerült, hogy a

készíthetné Bécsben, kiosztásukra pedig a kiállítás
befejeztével is sor kerülhet. Az alválasztmány felhatalmazta Landerer Lajost,

Az alválasztmány
felszólította a tagokat az alkalmas hely keresésére, s ez ügyben elhangzott, hogy

tik Emmerlingnél sürgetni a redouti hely átengedését. 37

33 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 4
34 Uo. 54.
35 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 6. választmányi ülés, 63.
36 Pesti Hirlap, 1842. jún. 9.
37 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 9., alválasztmányi ülés, 64 65.
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A felszólítás végül , június 16-án
jelent csak meg, június 6-i dátummal.38 Magyarország, a kapcsolt tartományok

akár
hazai, akár külföldi nyersanyagból készített
gyárkészítményeik beküldésére. Mivel a tárlat célja az ipar aktuális állapotának

l

elis jutalmazást helyeztek kilátásba.
A felszólításban a kiállítás megnyitását az augusztusi

zárását szeptember 10-

kimaradtak. A tárgyakat Landerer Lajoshoz várták bérmentesen elküldeni
Pestre, a Hatvani utcai Horváth-házba. Több tárgy esetén számozott jegyzéket
is kértek, ezen kívül - és árjegyzéket is csatolhatott tájékoztatásul

tóknak a beküldött tárgyak után
nyugtatványt, azaz igazoló dokumentumot ígértek, amely bejárást biztosít a
kiállítótermekbe. A nagyobb és nehezebb tárgyak esetében a Landerer Lajossal

kiállítás
ideje alatt eladott tárgyak csak a el. A felszólítás

kiállított tárgyak a nyugtatványok
bemutatása mellett a zárástól számított 8 napon belül elszállítandók. Ennek
elmulasztá

1842. július 14-én egy választmányi ülésen szóba került a tárlat elhalasztása,
i elhatározásához képest is két

héttel jutott

mondhatná Ez idei kiállítás ugyis csak jele akarván lenni
az egyesület életének, bármily csekély leven is a kiállitandók száma 39

folytatódtak. A szükséges helyszínt, a Redout termeit
Emmerling végül ingyenesen engedte át az egyesület számára.40 A kiállítók
toborzásának, s a kiállítás, valamint az egyesületi munka iránti
felkeltésének legfontosabb eszköze Landerer Lajos lapja, a Kossuth Lajos által
szerkesztett Pesti Hirlap volt. A felszólítástól számítva azonban több mint egy

Csupán egy rövid

38 Pesti Hirlap, 1842. jún. 16.
39 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. júl. 14., választmányi ülés, 66.
40 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. aug. 10., választmányi ülés, 68.
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-vásárra hozzá eljuttatott kiállítási
tárgyakat saját költségén Pestre szállítja.41 A kiállítási kedv talán a kiállítási
eszme újdonsága,

újra a lap útján, a korábban közölt feltételek
módosításával igyekeztek bizalmat kelteni a lehetséges érintettekben.

Július 31-én a Pesti Hirlap tudatta, hogy az augusztus 10-
egészen
Lajos címére. A cikk ugyanakkor szabadkozott a kiállítás dátuma miatt,
miszerint a tárlattal egy újabb évet várni
novemberi rendezésének
rövidsége ellenére kérte, hogy senki ne maradjon el csupán emiatt a kiállítók

szükséges megismerni. A lap sorai szerint sokan azért vonakodtak tárgyat
küldeni, mert azt hitték, a beküldéssel az saját tulajdonuk lenni. Az
emiatt bizonytalankodók megnyugtatására a cikk leszögezte, hogy a zárás után
a tárgya eladás esetén pedig az új tulajdonos természetesen

nem tápláland túlfeszitett igényt, nem
jövend mértéktelen várakozással a szemléletre 42

határozott a kiállítási pénzek kezelésének ügyében, miszerint az egyesület
pénztárosa, Antal Mihály esténként átveszi a befolyt összeget a jegyosztótól, s

garantálta, hogy La , így a kiadott jegyek
száma és a bevétel összhangban kellett legyen.43

A Pesti Hirlap augusztus 25-i száma tájékoztatta a közönséget a kiállítás
délutáni megnyitásáról. Eszerint a tárlat a Redout melléktermeiben naponta

g három és hat óra között várta a látogatókat,
hétköznaponként tíz, vasárnap pedig hogy a szegényebb osztálynak is

négy krajcáros . E
híradás egyben arról is beszámolt, hogy az épület földszintjén került
berendezésre a gépterem, míg a további kiállítási termek az emeleten voltak.
Az épületben egy kiállítási írnokszobát is berendeztek, ahol az egyesületi tagok
vehették át jegyüket. A cikk ugyanakkor azt írta, hogy továbbra is folyamatosan

táját utólag ugyancsak
kinyomtatják. A sorok végül ismét Elnézés

44 A cikk szerint a

41 Pesti Hirlap, 1842. jún. 23.
42 Pesti Hirlap, 1842. júl. 31.
43 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. aug. 24., választmányi ülés, 73.
44 Pesti Hirlap, 1842. aug. 25.
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lajstromát. E
a beküldés sorrendjében tartalmazta a kiállítók listáját, s beküldött tárgyaikat.
S
címmel.45

Néhány nappal a megnyitás augusztus 27-én pénztárnokválasztás
céljából az felolvasták a
választmány augusztus 26-i jelentését a kiállításról. A jelentés a nehézségeket
említve utalt az ére, amely a szervezésnek sem kedvezett, s a
kiállítókra nézve alkossanak
kiállítani méltó terméket. Mindezek mellett a választmány jelentése a kiállítást
sikeresnek értékelte. Kiemelte Landerer Lajos fáradhatatlan munkáját a
szervezés körül, valamint Emme
termeket ingyenesen használhassa az egyesület. A választmány egyben
szo

vben ismételje meg az egyesület, amelyet a
46

A Pesti Hirlap szeptember 1-
kiállításról, amelynek sikerét .
támasztotta alá. Említette
róla, hogy a díjkiosztás ünnepélyes keretek között fog zajlani.47

Forrásaink igen keveset árulnak el magáról a kiállításról, a külön
berendezett géptermet leszámítva
képi források, így nem tudjuk, hogy a termek berendezése miként valósult meg,
a tárgyak elhelyezése milyen módon történt.48 Nem tudni azt sem, hogy a
kiállítók száma a tárgyjegyzékben foglaltakhoz képest

ugyancsak kevés információnk
van. A tárlat az eredeti terv szerint szeptember 10-ig állt volna nyitva. Ez a

módosult. Szeptember 15-én a nádor is ellátogatott
a kiállít asszony is ígérte a látogatást, így az
akkor szeptember 17-re tervezett zárást újra elhalasztották szeptember 21-re.49

csak jóval a megnyitás után gondoskodott a
választmány: szeptember 9-i ülésük szerint 12 kiállítási osztályt alakítottak ki,

45 -dikén
1842. Landerer és Heckenast, Pest, 1842.

46 MNL OL P 1073 1. kötet, 1 81.
47 Pesti Hirlap, 1842. szept. 1.
48 Az igazgató választmány 1843. január 27-

fizetett egy , aki a kiállítási terem díszítésével foglalkozott. MNL OL P 1073 1. kötet,
1843. jan. 27., választmányi ülés, 46.

49 Pesti Hirlap, 1842. szept. 15. és 1842. szept. 18.
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Jutalmakat érmeket és dicséreteket azonban nem szekciónként, hanem
érdem szerint kívántak osztani.
m csak azok lehetnek, akik maguk nem állítottak ki a tárlaton ennek

vonjanak be a bírálatok elkészítésébe. Miután a bírálók szekciónként
kialakították az álláspontjukat, a választmány egy héttagú alválasztmány
révén dönthetett végül a jutalmak közgazdasági magasabb
szempontokbul indulva ki s az egyesület pénzbeli erejét is tekintetbe véve

50

1.) a chemia, mineralogia s rokon osztályok
2.) A mechanica, architectura, s butornemüek
3.) Galanteria czikkek
4.)
5.) Szövetek, posztó és nyers selyem
6.) Üvegnemüek
7.) Porczellán s
8.) s puska czikkek
9.) A szabók czikkei
10.) A papirosok
11.)
12.) Zongorák 51

második felében
szeptember 14-én, 17-én és 20-án

Ilyenek voltak a magas technika, amely akár a külfölddel is megállná a
versenyt; a kereskedelembeli fontosság; s több hasonló becs

52

Pesti Hirlap szeptember 15-i száma szeptember 18-
át,
ugyanis a lap szeptember 25-én a bírálat lezárultáról tájékoztatott.53 Szeptember
29-én már az eredményeket olvashatta a közönség, valamint kilátásába

50 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. szept. 9., választmányi ülés, 82 84. A hét tagú alválasztmány
titkos szavazással megválasztott tagjai Luka Sándor, Kossuth Lajos, Balogh Pál, Landerer Lajos,
Kánicz Emanuel, Fáy András és Lukács Móric lettek. Az eredményeket hírlapok útján tervezték
közzétenni.

51 Uo.
52

53 Pesti Hirlap, 1842. szept. 25.
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helyezték, hogy a választmány egy részletes leírást fog közreadni a kiállításról
a megítélt díjak indoklásával együtt.54

Az Iparegyesület választmányának munkájában
hangsúlyos volt a kiállítás ügye. Októberben Kossuth beszámolt az

anyagilag eddig fedezte magát, ellenben a
jutalmak terén szükség lesz a kiállításra korábban szánt összegre.55 Egy pénztári

.066 forint
22 krajcár, a tárgyjegyzékek eladásából pedig 237 forint és 30 krajcár volt.56

A választmány novemberben az emlékpénzek elkészültével már a
díjátadó ünnepséget szervezte.57 A díjaknak az egyesület elnöke, Batthyány
Lajos és az igazgató választmány általi átadására ünnepélyes keretek között
1842. december 26-án a pesti megyeház nagytermében került sor. A vidékiek
jutalmait a területileg illetékes törvényhatóságokhoz küldték, hogy azok
ugyancsak ünnepélyesen adják át az érintetteknek.58

Kossuth Lajos jelentése a kiállításról

A kiállítás teljes képéhez a Kossuth Lajos által szerkesztett, a bírálatok
eredményét is tartalmazó említett jelentés is hozzátartozott, amely 1843-ban
került kiadásra.59 1842 végén még kérdéses volt, hogy az egyesület mekkora
példányszámban képes kinyomtattatni, s milyen módon tudja minél szélesebb
körben terjeszteni.60 Végül Kossuth és Landerer vállalták a szükséges összeg
megszerzését, hogy 20.000 példányban, magyar és német nyelven
kinyomtassák, s hírlapok toldalékaként küldjék szét.61

készült el a tervezettnél. A még meg nem kapott díjaik után levélben érdek
kitüntetettek 1843 májusában
hogy díjaikkal együtt okulásra a jelentést is küldeni fogják, amely azonban
éppen a kiállítók által még be nem küldött adatok hiányában, s nem Kossuth
hibájából még szerkesztés alatt áll.62

54 Pesti Hirlap, 1842. szept. 29.
55 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. okt. 10., választmányi ülés, 85.
56 Uo. Pénztári választmány tudósítása, 9.
57 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. nov. 16., választmányi ülés, 24.; 1842. dec. 23., választmányi

ülés, 26 27.
58 Pesti Hirlap, 1842. dec. 22.; A városi és megyei hatóságokhoz írandó, az egyesületi elnök által

aláíra ány egy januári ülésen egyeztetett. Döntés született, miszerint a
a levelekkel, s díjakkal együtt. MNL OL P

1073 1. kötet, 1843. jan. 6., választmányi ülés, 31.
59 KOSSUTH 1843.
60 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. nov. 16., választmányi ülés, 24.
61 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. dec. 23., választmányi ülés, 26.
62 MNL OL P 1073 36. tétel, 500 501.
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alapján e munka kiadása a hazai ipar
megismerésének, .63 A munka

inkább a kiállítás mentén igyekszik megrajzolni a hazai ipar képét: a kiállítókra
és iparágaikra vonatkozó történeti és statisztikai adatok révén.

az Iparegyesület kiállítási céljait tekintve,
hogy
kiterjedésben érintkezésbe jövén

képe, legközelebb az egész képnek felállitására utat készitsen; továbbá pedig
azon iparágak meghonositására is ingert adjon, mellyeknek elhanyagoltatását

hiányzanak. 64

A kiállítás részleteire nézve igen keveset tudunk meg. A jelentés szerint
bezárultáig, szeptember 21-ig 14.425 látogató tekintette meg a magyar ipar

égül 213 kiállító szerepelt 298 tárggyal.65 Sem az
nnünket arról, hogy a

nyitva tartás ideje alatt mennyiben gyarapodott a kiállítók száma.
, ennek

ismertetést kaphatunk. Eszerint
vezérelveket nem állapítottak m

képe be nem illenék. 66

etlen
képes lesz megismételni e teljesítményt. A gyárcikkek esetében azonban a
kiállított tárgy mellett az is szempont volt, hogy a kiállító gyárnok a terméket
valóban képes- tudni kívánták, milyen mennyiségben és
milyen áron készíti.67

63 Érdemes megjegyezni, hogy épp 1842-ben jelent meg Fényes Elek egyébként iparegyesületi
tag
ismertette egyebek mellett a hazai gazdasági helyzetet. Lásd: FÉNYES 1842.

64 KOSSUTH 1843. 5.
65 KOSSUTH 1843. 6.
66 KOSSUTH 1843. 6.
67 KOSSUTH 1843. 6 7.
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A díjazás során 5 arany, 15 ezüst és 29 bronz em
oklevelet ítéltek oda, méltányló említésben pedig 36 kiállító részesült. A
jelentés egészen sajátos rendben, a jutalomosztás mentén ismerteti a kiállítókat,
vagyis a díjat szerzett kiállító mellett szerepelnek a szekció további kiállítói és
ezek estleges díjazása is itt kerül
megemlítésre. Miután az aranyat szerzett kiállítók és csoportjaik bemutatásra
kerültek, következik az ezüst érdempén , akik
nem szerepeltek valamely már ismertetett szakcsoportban.

Ennek o feladatot igyekezett
párhuzamosan megvalósítani: a díjazottak felsorolását anélkül, hogy a kisebb
díjak felé haladva megbontaná a sort; valamint a szakágak bemutatását
anélkül, hogy a szakág ismertetését meg kéne szakítani a díjazás sorrendje
miatt. Az elképzelést ugyan sikerült kiviteleznie, ám ezáltal sajnos igen
nehezen tudjuk áttekinteni a bírálati eredményeket. A munka így valóban az
ipar szakágai helyzetének bemutatása lett inkább, méghozzá elég aránytalan
formában. Az aránytalanság egyik oka, hogy a jelentés a bírálók, az
alválasztmány vagy Kossuth nézeteit tükrözi egy-egy ágazat fontosságát

a kiállítóktól szerzett
rendelkezésére álló információk mennyisége. Így a kiállítók és kiállított
termékeik néhol csak felsorolás szintjén szerepelnek, másutt hosszú leírásokat
olvashatunk egy-eg , kereskedelmi
kapcsolatairól, árairól, vagy egy- például a
selyemtenyésztés története és állása a jelentés terjedelmének több mint tíz
százalékát teszi ki.

gyáraknak ítélték oda. Így aranyat Kiessling urak vegytani ásvány-festék gyára,
a munkácsi uradalom vasgyára, Hoffmann és fiainak selyemgyára, a pesti
sztearingyártó részvénytársaság és báró Vay Miklós debreceni salétromgyára
kaptak. Ezüst érdempénzt többek között a fiumei papírgyár, a pesti József
hengermalom, Petz Ferenc selyemgyáros,
berendezé

, táskacsinálót, vésnököt, vi
mézeskalácsost találunk.

Noha a jelentés súlypontjai és szerkezete miatt igen nehéz képet alkotnunk
a kiállításról, a kiállítók ismertetése révén mégis igen hasznos forrása a
tárlatnak, s tudósításaként fontos dokumentuma mind a
hazai kiállításügynek, mind az Iparegyesület törekvéseinek és nem utolsó
sorban az ipartörténetnek is.
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suth is megemlékezett 1845- 1842-
ben egy jelentést irtam az litásról.

irtam tökéletlenebb, mert töretlen ösvényen jártam, avatatlan vándor létemre.
Isten panaszképen ne vegye több verejtékembe munka nem került

soha, mint ez. Azonban, mert jobbal nem birtunk, 20,000 példányban ingyen
közönségben. Nem tudom méltónak

tartotta- 68

ugyanakkor , nagy
tisztelettel E jelentés ha
szélesebb körben a külföldön terjed vala el megmutatta volna az irányt: mikép
kell a kiállitási jelentéseket szerkeszteni, mert éleslátással, kiváló tapintattal,
bámulatos érzékkel és sz
tökéletesebbet ma, négy évtizednek óriási politikai, társadalmi és közgazdasági
átalakulásai után egy országos kiállitás sem volt képes produkálni. Az egyes
iparágaknál nyujtott statistikai és históriai adatok pedig oly becsesek, hogy

69

Az egész kiállitás nem egyéb volt rögtönzött kisérletnél 70

Kossuth jelentésében talán a kiállítás gyengeségeit mentegetve
fogalmazott így. Valóban kísérlet volt, s bár a kiállítási eszme már 1841-ben

valóban
rögtönzött. Minden nehézséget

alkozás volt, amelyet az Iparegyesület választmányának néhány
az egyesületnek párhuzamos

munkálkodó elhivatott tagja önként vállalt magára.71

Sikerét tekintve felmerülnek ugyan kifogásolható részletek, a bírálatot
a bírálati eredmények miatt

jelentés pedig kimutatta, hogy a tárlat aránytalan képest festett csak a hazai
iparról, hiszen a díjazottak közt jórészt a pesti ipar szerepeltek.72

68 Hetilap, 1845. máj. 6.
69 GELLÉRI 1885. 89.; GELLÉRI 1892. 32.
70 KOSSUTH 1843. 4.
71

megfogalmazásában lateinereket és honoráciorokat találunk, akik az ügy fontosságára nézve
vállaltak részvételt. A választmányi tagok kevéssé rendelkeztek közgazdasági ismeretekkel, s a

hozzá. TONELLI 1942. 59.
72 Schwab zongorász 1

ülés, 28.; Az 1843-
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Gelléri Mór szerint ugyanakkor e kiállítás nemzetgazdasági hatása mérhetetlen
nagy volt, hiszen e dult ki a védegyleti mozgalom, a szervezett és
szervezetlen iparvédelem.73

Jele
közönség tájékoztatásában állt az ipar aktuális
a megvalósítás során maguk is közvetlen kapcsolatba kerültek az általuk
pártfogolt iparosokkal, munkáikkal, körülményeikkel.

Mivel a kiállítás e
, hiszen éppen ez a tárlat volt az, amelynek

vonzattal, mekkora munkával jár a kiállításrendezés, s bár e tekintetben nem
sokat árulnak el a források milyen feladatokat kell elvégezni
tárgyak raktározásától a kiállításon való elhelyezésig. V
a további kiállítások megvalósítottak,
tapasztalatokat. Bármily kiforratlan volt is a bírálat rendszere, kezdetleges a
katalógus megoldása, s aránytalan a nagy , ezek voltak a
hazai kiállításügy csírái, s ilyenformán a kiállítás eredményei semmiképp sem

alá.

kiállítóknak ítéltetett. MNL OL P 1073 1. kötet, 1843. aug. 25., választmányi ülés, 99.
73 GELLÉRI 1885. 105.; GELLÉRI 1892. 41.









 






           




    





         

 

 
        
        


 

            




           



        









  
         
 

       


            



   

 
      

       


  

  
 
           


 


  




    
        

  
 
           




 
 





  

         
 



  

  




  
    




        



        


 
         

     
          
       
 

             
           
 
        




 


 

 








        
 
         
       
          


  
        
       
 

 

   
 

        
       
          

     
 

      
 
   

  











   



 




 





       


 


           
        
         
    


 

   
         







         
 
      

 

 
         
 

 


 




 


          


 






 

        
 

   
         
        
 


       
         



          
 


 



 

        
        

         
        







       



           



 









 

         
 


        

 

 



  

   
 

 


  

            
         




          
        
       

 


     


 
 
 

 

     

          








       



          
 

 

 
 
        
 
     
           
 


        

 
     
 

 
 
 
 
 

        
 


 

 

 
 



 


 

           
 






       

  
    
 
 
   

         
       



  
    
 
      
 



   

 
 
 


        

  

   
 

 



















          




        

        
    


 
 


 

 
       


     
  
           
 


        
  
      
 
      
           

          

       
 

 


         









           


      
 

       
 
          


       
    

 


  
 
          
  
        
    

 

        

      
   


   
 

 


 

 
  

 
   


              
  
         






 
 


 
 
 
 

     
    
          
     
 
       
          



 
 
           
        
  

 
 

 






 


 





 
 
      
          









       
    
      
          


         
 


         
       
        
 

  
       
 

  


   




          
 

  
         


        

 

 








 


 
 





        

     
       
 
 

 



   
    

        
        

 

 

 

 


  

              

  

 
         
            

 

 
 
  






    
      


 


  
 
          

  
           
       
       
 
       
 


     
     



          
        




      

   
        
         
     

      
            

 

   








          

  
         





         
          

 





       
         



       


  

 
 

 
         
   







 

   


 

             
          






      
 

 


 

  

 


 

        
  
 






          




         
       
  



 


  


 



  


 

 
 





 

        
   

 
         

           
    

   


 
    
 
        
 
           

  
 
 
   

     
          
   
    



 
        
 
  
         


          

 











           
        


  
            

  


         

 



 

     
 


 



 
              
 
  

 


  


 






  


 









 
 

          

          

  
       
 
     




        

 
          

 

     
         
  
           

    


          
 
       
  


       
       
        
 
 

 





      
           
    
       


         




 
          
         


 
 


         
 
       
 

 

    


        
 



  



















 



 



  





  





   



  



 



     



  

  

  

 



 

   

  

  

  

  





  



 

  

  





  





  



 



 

 

 



  





  





  







 





          
         



          
        

           


         

         
          


         
        
       
         
          
        
      
          
        
 
   
         








           



          

  
        
        

         
        
 
 
      

             
          
  



   
         
        
         

         

        
       
      
         
        
        
        




         




             








     

       
         



       
        
          
       
       
        
      
       
        
      
 
       
    
       
       



         

         
      
   
            
         
      

         
  
        

     
         
         


        

  





 
 
          
          
        
        

        
         

 
        

       
        
         
 
         
        


          




         
   
          

        
          
        
            
     
  
          
          
             



   







        
          
 
          

     


     
        
 
       
        
 



         
    

         
        
       
       
 
       
       
 


        
         
           
         
        
   




          

             
           

          
        






           
     
            


       
 
        
        
  
        
    

      
           
 
       
    
          
          
  
           
          
         
       
         
      
     
          
          



  


    


   


             

            


     


             






          
       
          
          
        
 
 
       

        

   
           
         
        
       
        
 
  

         
      
       
        
        
         
         
 
      
         
       
       
        
         
         
        
           

            
         

         







        
        

       
        
         
         

       
          

        
 
       


       
 
           
        

         

 
       
           
 
          
  
           
 
           
      
   
        


     

 
  



           


           

 






 

 





        
        
         
  
         
 
        
      

            


           
       




          

         
         
        
        
 

 

       
         
         
        
         



     


 







        
  

          


        
     
  
         
           
          
  
         

         

        
          
       


 
 
       
      
        
        
        

          
         
           
       
       



  


   


             


           







 

         

   
 



         

 
       
        
         
 
          
     
    
        
         
  

          
         


        

       
        

           
          
        


             


 
 
 
  


 
 





  
         

           
  


          
           


 

   
 



          
         
           
 
          
        
          
       
 



          
      
        
         
       
       
     
         



     


            

          







 

         
 
         
 
         
         
 
 
        
          
  
         
       
          
 
        
          
          
        
          
   
           
         
 

           

        


           
   
          


 


 
            

 
  







         
         
      
         
         
         

 
     
  
          
           
          
 
         
        

        
           
         
       
      

          
           
         
 
        
         

        

 
           

       





  


          







      
       
         


        


         
        
         
         
 

         
         
         


     

   
       
 
  
          

 

         
     
 
            


 
        

        
          
               
      
  
   
   


          
 





        

         
 
       
        
     
       
      

        

 
 
          
            
         
 
           
          
           

           

        

          
   
           
  
           
      
       
 
 


            

         
 

          
          


 


 





 
   
        
        
          
       

       
        




         
          
          
           
            
          
         
        
        
        

  
 
         

 
      
        
         
 
       

        

        
          
       
   
        





        
         
       
          
         

        

  
  
          
           
         

          

          
      
         
  
     
       
        
          
         
    
        
         
 
 
        

          
         
  
  



          


 


 







  
         
      
        
         
          

 
       
      















 




           
          
 


       

             
           
         
            
         


  
       
         

          

            
        










 
 
 
  

 
   
         

        
          

        
 
 
   
          

      

       

 



 
  
  
  

 




        
           


      
        


  


  


             
  







          
   
           

    
         
  

 

  

  
 
 
       
      

          
         
  

  


            
           
  
  
  
 

 
         
 
         




 
   





         
       
 
 
 



  
         
      
       
 

       
 
 
 
  

 
 
       
        
  
 
 
        
  
 
          
    
     
  





               

           
 

               
 
 





         
   
          

 
           

  
 

  
     
 
    
 
 
          


 
 

       

  
     
    
 
      

         


          

               
 
  

               
 
 

               
  


               
 
  






         
  
           
 

   
        
  


     

           
 
 
   
  
       
        
 
          
         
  
         
  
   

 


 
  

 

               
 


               
           
 

 
 
         








   
       

      

 

        
  
         
  

          
  
           
 
 
    

        
        
         
      

  
    
    
       
   

       

         
 

   






 

 
  





 
 
 
       
          


       
 


          
          
  

  
 

  
     


          
 

   
        
      
  

            

     
 
            

   
        


 
 







 




         
       
           
 
 
 
 
 

 
 
  


       


 

 
 
 
   
 
 
 
  
  

               
 
   
 

  
  


               
 


         






   
 

           





 
          
  
 
 
 
 
 
 
        
        
           
 

  
   
         
       

  



      

         



               

 


     
           
 





       
    
 

         
        
 

 
  

 
  
 
 
 
 
       
          
 


 
  
 
            
        
 
   
  

           



               
       


               
       


               
       







  
 

        
           
 
 
       
         
  
 
            
 
 
 

         
 

 
      


               
 









 



          

         
            
          

          
          
         
        
        
         
         



 
       
       
          
       

         
 
  
       

 









  
   
  


 
          
 
  
 
        
  
        

          

           
 
        

  
   
   

       
 
   
       
         
 
          
         
 


        

         


       










       

 

 

  

 
 

         

          
        
         
         
 
    
    
  
 

  

            
  




    
 


 
 
  
 

 
 

   



 
     







 
        
 

    



   
        
       

          

 
       
     

  
         
        
 
 
  
 
 


         

 
     


          

  

 


     
 
 





          
  
 
          
        
       
        
   

   

 
  

          




        

 
      

         
 
          

 
 
 
         
 
         
        
 



               


            


 
 







          

  

    



        
          
    
          
 

    
       
  
  

        

 
  
 
 
     
          
 
   
  

  
 

         

   



 




   






      
   





      
     
      
  
         
 

         
 

    
  

        
 
         
 
  

 
           
         


          
 
       
        
 
 
         

            










  
 

 

 


        
  
  
       
         




   
             
   
           
       
 



  
  

 
         
 
        
 

    
 
 















   
 


          
          
    


         
       
  
 
    
 
      
      




         
         
    
 
         
        
          
          
       
         
           
 
   
          
         
  





 






  
    
       

         
  
   
        
     
       
 
 

  
          
         
         
          
          

        
 
         

  
 
       

  

            


    
         
         

   
       

  

  








           



  

 

          
  
 

  
 
  
          
      
  
         


 
         
 
 
 
         


 


 
 
    
          
  
  


  

  






           

 
         
          

 
        
         

  
           
      
         
         
 
    
 

        
          

 

  

 
   

          

  
          
  
 

          


       


         









   
  

   
       
  

 
  
 
          
 
 

            
           


         
        
  
  
 


 
     
         
  


       
   
          

       



    

         


 
 

        
 






         
 

          
        



 
        
         



 


  
    













         
         







           

          
           






         
          

  







      
          
   


 






 
        

         

  
 


      


         
     


  
           

       
 




  
  





    
   


 

       






 






 


         
       
        
       
 


  

          
          
 


 



 
 
  
           
 
  


 

  


 






          

  


  








     





  
        
  

         
        

  





       
  
  
       
  



 
        




       
 
 





        
       
           


 











     

 


        
  
       
        
 
 
    



       


      
      



  
    
 
 


  
   

 


        
  
 
          

   
 



 









      
        
         

 

 
       
            


       
     

 
          




      
 
     
  
  
       
 





 
 

 




 


  












 
  


 
   





 
 
 




 
           
 


            
 


 

        
  

 
       
  
 




 


          
    






       
     




 
        

 

  

  
 
          
   
 

          
 





 
 
 
 
  



 

  
         

    



  



 







       
 
        
     


 

          
         
       
 

 
          
       
   
 
     

  

  


          

   
         
 

       




 
          


 
 
           





 





 


        
       
  

 








  
 



 

         
 

   
          
 
 

     






            


       



 
 

 








       
       

      
 

       
 



       
        
  
    

  
         


        
  


  
           



         
      
          


 
    
     




 

  


 





       



 
         


 
   



   

         

          
 
  

 
 

 

       
   
    

    



 
  
           
          
       
   
  










  
          

    

        

 
  
         
        
  

           

 

 
  
 

   


     
         
 





     


 
   



    

         
         














  




       
   
      
 


          


     
  
    
  
 
  

 
     


 

        
           
        
         
 




  



 

  








   
          
      
 

 

       
  
 
        



         


      

          
    

 
  

          
 
  

      

  
        

 
    
 
 

 



 
 









    

  
 
       
       
        
 
  

 




         
 
  
          
       


    
  

      

     


 
 
        
 

         
     
 

          


















        
 

 


 
         
 
 
       



        
           
  
      

      






 

     



         
        
         
        
       








  







 
 








 
 




  
         
        
            
 
        




 

  
         
  
        



 
           
 
 

       




  









     






 
         

           
 
 
 
 
   
 



 


           
           




 



       
         

  
         
 










 

 
 

 
  

  








        
      
        

      
       
 

 

  

 
 

         

  



 
 


        


        

 






 
          




      
        
 
    


  

       



          

           
  
  


       

           

  

        
 









          










  


 
 

         
        

          




       
 
       
  


         

 

  
   
           
 




  
  
     
 
 


  


  










        



           
         
     
 

 


    

  
          
 


         









          
         
           

  

 
     
       
   















          






 

 




       
        
     
       

             
             



          
          





         
             
       


         
         
       




    










         
          

    

     
         
  

         
          
  


           
       

          






  
 
   



               
 


 
              



             
            
        

         
 
 
 








  
        
 
          
       
 
           

 
        




 
 




 

 
         

         



   


 


 


        
   

             



 
      


          
 





          
 
       


       

          

         
          



 

 



 
 
         
           
             
          
 


           
   
           
   
            
  
 
           
         
          
 
      

          


  
             


 


      
  
  






       
       
        
      

 


 
         
 
          

      
 
        







 
           

 
            
         
        
 

 

  

  


             


            


 


 






      
 
 

 
 

            

        

         

  

   
   

 
 
     
    
        
       
        

 



   

 
       
        


  


          


           





 








 
         
  

         
          
        
    

          



           
 

       
 
  
         
            


  

      
        

          
 
          


 


 


 





 
        
       







 
 


 
         



 
         

  
        
 

 


 

         



        

           
        




 
        

   


 
         


 
 

        

 

  
               

          
            






         
          

 
  
          
         


  
     
          
         
 

      
   
   



          
  

       


 


        


   


      

          


           

 

           


 
           
            
            







         

 
           



      
        


         

    
          

        

 




 



          



 
           
           
 
          
  

 
         

           


 


          


 


 





 
          
 
        
 
 
      


 
    

 
        
     
        




 
         
  
        

     
 



 


 
 
 





 

         


 


  


            







            


 

            
 
        
  
          
 
 


 
        

 
 



        
 

         
 
 


            


 




        









           


   








 





  
     
          
  

   
  


    
           
 


      





         




           


    



          

        
   
 


             
 


         
    








         
 
        

 
  
          
       
 
       
 

  
 


 
 

            
   

  
           


 


          

          


 
 


            

            

  




   
           


 
   






   
         



 
        


         
 
       
 

   
    

 
         



 





    

             


  


            
         
          
           
       
            

           



          

   


     








          



           

 
 
       
 
 
  

 
 

  

 
  


          


             



            

    


         


   

          



         
          


            
    


        






        



 
          

            


 
 

  
        
 
        

     
      

   


        
  

          
          
        

         


 


       
 


          


            


  
   

   



         
       






         
 
        
           


  
 
  
        

      

         

        
      

        

 
           


 



             


 
  

          
           
           

   
  
         
     


 
 

         
 


 
  
         
     







 


  
        
      
 


       



      


         
       



          
         
         


 

     
       
         
  





 


 
  








  
 
  
       

  

         
            
         
       
       
      


 
        
          

           



 
   





        
   



 








