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volt az Őrség polgára, befogadásáért érzett háláját, az itt lakók iránti szeretetét, a táj iránti 
nosztalgiáját haláláig megőrizte.

Az emléktáblát bensőséges ünnepség keretében a volt tanítványok, az Őrségi és 
hetési nyelvatlasz még élő adatközlői, Végh József gyermekei, a szombathelyi Magyar 
Nyelvészeti Tanszék egykori és jelenlegi tagjai, Őriszentpéter és az iskola képviselői je-
lenlétében avattuk fel 2017. szeptember 1-jén.
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N Y E LV T Ö RT É N E T I  A D ATO K

16. századi magyar nyelvű folyamodványok  
a Pozsonyi Kamara levéltárából

Közleményünkben négy dokumentumot teszünk közzé a 16. század nyolcvanas évei-
ből a Pozsonyi Kamara levéltárából, jegyzetekkel, értelmezésekkel, olvasatokkal ellátva. 
A levelek ugyan nem tartalmaznak dátumot, viszont a címzések oldalán a latin nyelvű 
hivatali bejegyzés – az ügyirat tartalmának rövid összefoglalása – tartalmazza a benyújtás 
dátumát. (A latin részeket nem közöljük.) Az iratok jelenleg az Országos Levéltár Magyar 
Kamara Archívumának Városi és kamarai iratok részlegében, az OL E554-es fondban 
találhatók, amely a Jankovich-gyűjteményből származik. Ebben a fondban volt a helye 
eredetileg annak az iratnak is, amely jelenleg nem található, viszont betűhű formában 
közölte JaKubovicH eMil a Szily-emlékkönyvben (JaKubovicH 1918). JaKubovicH 
kisebb közleménye Csángó folyamodvány1585-ből címmel jelent meg, és a betűhű közlé-
sen kívül amellett foglalt állást, hogy írója vagy diktálója egy moldvai származású ember, 
a folyamodványban harmadikként említett „Gÿaszÿ Juvan moduaÿ” lehetett, és nyelvjárá-
sának „csángó” jellege több ponton megmutatkozik a dokumentumban. JaKubovicH né-
zetét a csángókutató lükő gáboR is elfogadta (lükő 1936/2002: 50). benda KálMán, 
a Moldvai csángó-magyar okmánytár szerkesztője volt az, aki ezt az állítást megkérdője-
lezte (vö. benda szerk. 1989: 74), mondván, hogy a csángónak vélt nyelvi sajátságok nem 
nyelvjárási, hanem helyesírás-történeti alapon magyarázhatók, mivel az adott levéltári he-
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lyen található egyéb folyamodványok is számos hasonló jelenséget tartalmaznak, viszont 
az érintett személyek egyike sem köthető Moldvához. 

A kérdés tisztázásának érdekében juhász Dezső vette fel ismét a diskurzus fonalát: 
egyik tanulmányában (JuHáSz 2011) olvasatot és értelmezést adott a vitatott nyelvemlék-
ről, majd számba vette a nyelvjárási, valamint főbb hangjelölési jellemzőket. Bár a felvá-
zolt jelenségkörből többnek is lehet moldvai (vagy mezőségi) párhuzama, arra figyelmez-
tetett, hogy a benda által hivatkozott „szomszédos” folyamodványok alapos elemzése 
nélkül a kérdés nem oldható meg megnyugtató módon. 

A megegyező levéltári helyen található négy folyamodványt terbe eriKa kereste 
meg, betűhű átiratot és jegyzeteket készítve róluk. Az értelmezéseket és a korabeli hangzást 
rekonstruáló olvasatot juhász Dezső kísérelte meg létrehozni. Ez utóbbi feladat egyálta-
lán nem volt könnyű, és nem is lehet teljesen egyértelmű, mivel az írnok által alkalmazott 
hangjelölés és a mögüle felsejlő nyelvi-nyelvjárási állapot rendkívül egyedi. Törekszik 
például az ö-zés követésére, de gyakran ír ott is ö-re utaló betűket, ahol nyelvtörténetileg 
az teljesen indokolatlan (pl. etimológiailag nyílt e-k vagy hosszú magánhangzók helyén). 
Nem ritka a zöngés/zöngétlen mássalhangzók felcserélése. Gyakran használja különböző 
réshangok visszaadására az ſʒ betűt, de emiatt az s, sz, z, zs fonémák egyértelmű azono-
sítása szinte lehetetlen. Ilyenkor többnyire a korabeli és későbbi nyelvállapotot vettük 
figyelembe, tekintetbe véve a nyelvjárási lehetőségeket is. A fontosabb alternatívákat zá-
rójelben adjuk meg, a teljesség igénye nélkül. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a négy 
folyamodvány írnoka ugyanaz a személy volt, aki eléggé sajátos, sok tekintetben kifor-
ratlan hangjelölést használt, és a korabeli helyesírási trendeket csak korlátozottan ismerte. 
Fonológiai és nyelvtani bizonytalanságai többnyelvű írnokra utalnak. (Ez a körülmény 
Pozsony nyelvi-etnikai helyzetét ismerve nem is lenne meglepő.) 

Idevágó gondolatainkat és eredményeinket egy közös konferencia-előadásban is-
mertettük 2017. november 16-án, Budapesten, a III. Forráskutatás, forráskiadás, tudo-
mánytörténet konferencián. Írott változata megjelenik a konferencia kötetében Az első 
„csángó magyar” folyamodvány (1585) filológiai környezetéről címmel. 

1. dokumentum

Gregoriús Wallach, De Bella Banya, Gregoriús Hoszko, Thobszo Banÿaÿ
1586. december 19. 
OL E554. Magyar Kamara Archívuma, Jankovich-gyűjtemény, Városi és kamarai 

iratok no. 1312.

Rabſʒagúnk úthan1 OrOk‚ uallo Sʒogalatún-/-kath aÿalúngÿ Nagÿſʒagtagnak mÿnd 
kOgÿelmOſʒ / Vrúnknak my SʒogOn mOgÿ nÿomorúdad Rábak. / kÿ aſʒ2 ” folſʒOgO úaraſʒabúl 
raba Eſʒthúnk aſʒ / Banÿabúl Eſʒ eÿel napal OrOſʒOn kÿnſʒathak hogÿ / Megÿ ſʒarcholgÿúng 
aſʒOrth nOm uOth mÿth thOnúnk / aſʒ nagÿ nÿomorúſʒagy mÿath Oſʒ orOſʒfogſʒagÿ mÿath 
/ mOgÿ koloth ſʒarcholnúnk Egÿ Su|an mOly ſʒú-/-math mÿ ſʒOgOn mOgÿ nÿomorúdad 
Rabak nOm / Vagÿúnk EllOgÿok aſʒ mOgÿ fÿſʒOthoſʒrO aſʒ mÿ / Nÿomorúdad fOÿúnk 
Valchÿag#ra mOrth ſʒOgonOk / Vagÿúnk Oſʒ nOm Thúthúnk hoúa lonÿO oſʒ Hoúa / VOſʒúg 
fOÿúnkOth hanom3 ÿsthOn úthan Eo Nagÿ. / ſʒagtakhoſʒ uagÿon mÿndOn kOgÿolmOſʒ bÿſʒat-
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/-thalmúnk aſʒorth konÿorgÿung mÿ ſʒOgOn Rabak / Nagÿ nagÿ allaſʒathaſʒan aſʒ hathalmaſʒ 
/ ÿsthonOrth. Nagÿ nO hagÿan ÿllÿon ſʒOgOnn / MOgÿ nÿomorúdad Rabath hanOm: Nagÿ 
lOgÿOn / kOgÿolmOſʒ ſʒOgOtſʒOgOl ha mÿ ſʒOgOn Rabak Nagy / mOgÿ nOm ſʒogalhathÿúk 
aſʒ hatalmaſʒ / Jsthonthúl úargÿa Nagÿ mÿndOn Jrgalmaſʒ / KOgÿolmOſʒ Júdalmath aſʒ 
hatalmaſʒ jsthOn agÿa / N: Nagÿ aſʒ Vy EſʒthOndobOn nagÿ ſok hoſʒo / EllothOth Oſʒ hoſʒo 
ROgnalÿaſʒth Oſʒ hoſʒo ElOthOth / Oſʒ nagÿ Jo ſʒOrOnchOkOth Oſʒ lathagaſʒa mOgÿ / Nagÿ 
aſʒ hatalmaſʒ JsthOn mÿnd lolkÿ oſʒ / Thoſʒthÿ Jokal mÿnd kogÿolmOſʒ Vrakath. Nagy / 
=ſʒagtagthúl kogÿolmOſʒ valaſʒth varunk. / Mÿnd kOgÿolmOſʒ Vrakthúl. 

Címzés: 
Aſʒ Nagÿſʒagaſʒ KOgyolmOſʒ / Vraknak Chÿaſʒar ” folſʒO-/ gO magÿar orſʒagÿ 

kama-/-Raſʒ Vraknak allaſʒathaſʒ / KonOrgoſʒønk mÿatt kogÿOl-/-mOſʒ vrakhoſʒ

Nagyſʒathaknak ſʒOgOn mOgy / Nÿomorúdad Rabſʒolgaÿa
Gregoriús Wallach
De Bella banÿa
Gregoriús hoſʒko
Thobſʒo Banÿaÿ

Jegyzetek:
1 Az ú betűk ékezete szokatlanul hosszú a legtöbb helyen.
2 Az œ szára több esetben is lelóg az alatta lévő sor szövegébe, illetve a lelógó betűbe 

írták a következő sor szövegét.
3 Az o fölött van egy pont.

Értelmezés

Gregorius Wallach de Bélabánya, Gregorius Hoszko, Tob(s)zóbánya

Rabságunk után örökké való szolgálatunkat ajánljuk nagyságtoknak mint kegyelmes 
urunknak, mi, szegény megnyomorodott rabok, kik az őfelsége városából rabbá estünk 
az bányából, és éjjel-nappal erősen kínoztak, hogy megsarcoljunk. Azért nem volt mit 
tennünk a nagy nyomorúság miatt és erős fogság miatt meg kellett sarcol(ód)nunk egy 
summán, mely summát mi, szegény megnyomorodott rabok nem vagyunk elegek az meg-
fizetésre az mi nyomorodott fejünk váltságára, mert szegények vagyunk és nem tudtunk 
hová lenni és hová vessük fejünket. Hanem isten után őnagyságtokhoz vagyon minden 
kegyelmes bizodalmunk, azért könyörgünk mi, szegény rabok, nagyságodhoz1 nagy alá-
zatosan az hatalmas istenért, nagyságod ne hagyjon ilyen szegény megnyomorodott rabot, 
hanem nagyságod legyen kegyelmes segítségül, ha mi, szegény rabok nagyságodnak meg 
nem szolgálhatjuk, az hatalmas istentől várja nagyságtok minden irgalmas, kegyelmes 
jutalmát. Az hatalmas isten áldja nagyságtokat, hogy az új esztendőben nagy sok hosz-
szú életet és hosszú regnálást és hosszú életet és nagy jó szerencséket, és látogassa meg 
nagyságtokat az hatalmas isten mind lelki és testi jókkal mint kegyelmes urakat. Nagyság-
toktól kegyelmes választ várunk mint kegyelmes uraktól. 

1 A nagyságod szó kiíratlan részeit dőlt betűtípussal jelöltük. 
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Címzés: Az nagyságos, kegyelmes uraknak, császár őfelsége magyarországi kama-
rás uraknak alázat(os) könyörgésünk miatt kegyelmes urakhoz, 

nagyságtoknak szegény megnyomorodott rabszolgája: 

Gregorius Vallah
de Bélabánya
Gregorius Hoszkó
tob(s)zóbányai

Olvasat

Rabs(z)águnk után örökkű való szolgálatunkat ajánlung nagys(z)ágtaknak mint 
kögyelmöss urunknak, mi szögön(y) mögnyomorúdat rabak, ki(k) az űföls(z)őgö várasábúl 
rabbá estünk az bányábúl, és éjjel-nappal örősön kínzattak, hogy megsarcolgyung. Azőrt nöm 
vót mit tönnünk az nagy nyomorús(z)ág miatt ős örős fogság miatt mög köllöt sarcolnunk 
egy summán, möly summát mi szögöny mögnyomorúdad rabak nöm vagyunk elögök az 
mögfizötősrö az mi nyomorúdat föjünk válcságára, mört szögönyök vagyunk ős nöm tuttunk 
hová lönnyö ős hová vössük föjünköt. Hanöm istön után őnagyságtakhoz vagyon mindön 
kögyölmös bizad(t)almunk, azőrt könyörgüng mi, szögön(y) rabak, nagyságodhoz nagy 
alázatasan a(s)z hatalmas istönőrt. Nagyságod nö hagyjan illyön szögőny mögnyomorúdad 
rabat, hanöm nagyságod lögyön kögyölmös sögőtsőgől, ha mi szögön(y) rabak nagysá-
godnak mög nöm szolgálhatjuk, az hatalmas istöntűl várgya nagyságtok mindön irgalmas, 
kögyölmös jutalmát. A(s)z hatalmas istön ággya nagyságtokat, hagy az új esztöndőbön 
nagy sok hosszó élötöt ős hosszó rögnálást ős hosszó élötöt ős nagy jó szöröncsőköt, 
ős látagass(z)a mög nagyságtokat a(s)z hatalmas istön mind lölki ős tösti jókkal mind(t) 
kögyölmös urakat. Nagys(z)ágtaktúl kögyölmös választ várunk mint kögyölmös uraktúl. 

Címzés: Az nagys(z)ágas, kögyölmös uraknak, császár űfölsőgö magyarországi ka-
mara uraknak alázatas könyörgősünk miatt kögyölmös urakhoz, 

nagyságtaknak szögöny mögnyomorúdad rabszolgája: 

Gregorius Vallah
de Béllabánya
Gregorius Hoszkó
tob(s)zóbányai

2. dokumentum

Gasparus Makay szögény rab Sárospataky
1587. május 30. 
OL E554. Magyar Kamara Archívuma, Jankovich-gyűjtemény, Városi és kamarai 

iratok no. 1333.
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Nagÿſʒagaſʒ KOgÿelmeſʒ Vrak1 Rabſʒagam Vthan / Örekù úallo Sʒogalatamath 
Nagÿſʒagtaknak mÿnd / KOgÿelmOſʒ Vraknak aſʒ hatalmaſʒ ÿsthOn algÿa / mOgÿ eſʒ 
lathagaſʒa2 mOgÿ :Nagys:3 mÿnd lolkÿ eſʒ / Theſʒthÿ Jokal Oſʒ mÿndOn Jo egeſʒegOkOl On 
ſʒOgenn / Megÿ nÿmorúdad Oſʒ elkOſʒereded ſʒOgen Rab kOner= / =Gek. Nagÿſʒ:4 alaſʒataſʒan 
mÿnd kOgÿelmOſʒ / Vraknak aſʒ. Hatalmaſʒ ElOÿsthOnnerth :Nagÿ; ne / Hagÿan ÿllOn ſʒOgOn 
BethegOſʒ Rabath merth aſʒ / pogan ThOrekOk anÿra kÿnſʒatak hogÿ ſʒOm kOſʒe= / =mOl 
ſʒOm labammal nOm bÿrak5 magamalÿſʒ / Jo ThehethetlOn úagÿok Thoúaban nagÿ ſʒarchom 
/ úagÿon kÿth :Nagÿſʒ, aſʒ en úthÿ Jaro leúelem- / =Ben mOgÿ lathathÿa aſʒerth :Nagÿſʒ, Vrak 
nÿnch / Hoúa feÿemeth haÿthanam eſʒnÿnch ſʒenkÿhúſʒ / Bÿſʒadalmam HanOm fo kepen 
ÿsthOnhúſʒ uagÿon / mÿndOn Bÿſʒadalmam – eſʒ ÿsthen úthan :Nagÿſʒ, / Vagÿon mÿndOn 
kOgÿelmOſʒ bÿſʒadalmam aſʒerth / MOgÿſʒ konergek :Nagÿſʒ: aſʒ hatalmaſʒ ÿsthenerth / 
:Nagÿ, alaſʒataſʒan :Nagÿſʒ, legÿOn mÿndOn / KOgÿelmOſʒ SʒegethſʒegOl ÿsthenthúl úargÿa 
/ :Nagÿſʒ, mÿnden kOgÿelmOſʒ BúſʒegOſʒ Júdalmath / Eſʒ latagaſʒa mOgÿ :Nagÿſʒ, nagÿ Sok 
Jo EgOſʒe= / =GekOl Oſʒ mÿnd lolkÿ Oſʒ Theſʒthÿ Jokal :Nagÿſʒ, / =ſʒagtaktúl kOgÿelmOſʒ 
úalaſʒth úarok mÿnd / kOgyolmOſʒ Vraktul

Címzés: 
Aſʒ Nagÿſʒagaſʒ kOgÿel-/-mOſʒ Vraknak Chÿaſʒa ù / felſʒOgO magyar orszagÿ / 

kamaraſʒ Vraknak snekOm / Allaſʒathaſʒ konergOſʒem Vgÿ / mÿnd kOgyolmOſʒ Vraknak
Nagÿſʒagtaknak
SʒOgOn Sʒolgaÿa
Gaſparús Makaÿ
SʒOgOn Rab Sʒaroſʒ
patakÿ

Jegyzetek: 
1 A V felett egy vonás látható.
2 Egy vonás van az a fölött.
3 A Nagys rövidítések fölött egy vonás látható, valószínűleg a rövidítést jelzi.
3 Utána kihúzva: nagÿ.
4 Utána egy rontott betű áll.

Értelmezés

Nagyságos, kegyelmes urak, rabságom után örökké való szolgálatomat nagyságtok-
nak mint kegyelmes uraknak. Az hatalmas isten áldja meg és látogassa meg nagyságtokat 
mind lelki és testi jókkal és minden egészségekkel. Szegény megnyomorodott és elke-
seredett szegény rab könyörgök nagyságtoknak alázatosan mint kegyelmes uraknak az 
hatalmas élő istenért, nagyságtok ne hagyjon ilyen szegény beteges rabot, mert az pogány 
törökök annyira kínoztak, hogy sem kezemmel, sem lábammal nem bírok magammal, s jó 
tehetetlen vagyok. Továbban nagy sarcom vagyon, kit nagyságtok az én úti járó levelem-
ben megláthatja. Azért nagyságos urak nincs hová fejemet hajtanom, és nincs senkihez 
bizodalmam, hanem főképpen istenhez vagyon minden bizodalmam, és isten után nagy-
ságtokban vagyon minden kegyelmes bizodalmam. Azért mégis könyörgök nagyságtok-
hoz az hatalmas istenért, nagyságtok alázatosan nagyságtok legyen minden kegyelmes 
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segítségül: istentől várja nagyságtok minden kegyelmes, bőséges jutalmát, és látogassa 
meg nagyságtokat nagy sok jó egészségekkel és mind lelki és testi jókkal. Nagyságotoktól 
kegyelmes választ várok mint kegyelmes uraktól. 

Címzés: Az nagyságos, kegyelmes uraknak, császár őfelsége magyarországi kama-
rás s nekem alázatos könyörgésem, úgymint kegyelmes uraknak: 

nagyságtoknak
szegény szolgája
Gasparus Makai
szegény rab, sáros
pataki

Olvasat

Gasparus Makai szegény rab, sárospataki
1587. május 30.

Nagys(z)ágas, kögyelmes urak, rabs(z)ágam után örekkű való szógálatamat 
nagys(z)ágtaknak mint kögyelmös uraknak. A(s)z hatalmas istön álgya mög és látagassa 
mög nagyságtokat mind lölki és testi jókkal és mindön egészségökköl. Szögen(y) 
megnyomorúdad és elköseredet szögen(y) rab könyergek nagyságtoknak alázatasan mint 
kögyelmös uraknak a(s)z hatalmas élő istön(n)ért, nagyságtok ne haggyan illyön szögön(y) 
betegös rabat, mert az pogány törekök annyira kínzattak, hogy söm közemmöl, söm lá-
bammal nöm bírak magammal, s jó tehetetlön vagyok. Továbban nagy sarcom vagyon, kit 
nagyságtok az én úti járó levelemben mögláthatja. Azért nagyságos urak nincs hová feje-
met hajtanam, és nincs senkihüz bizadalmam, hanöm főképpen istönhüz vagyon mindön 
bizadalmam, és isten után nagyságtokban vagyon mindön kögyelmös bizadalmam. Azért 
mőgis könyergek nagyságtokhoz a(s)z hatalmas istenért, nagyságtok alázatasan nagyság-
tok legyön mindön kögyelmös segétségöl: istentűl várgya nagyságtok minden kögyelmös, 
bűségös jutalmát, és látagass(z)a mög nagyságtokat nagy sok jó egőszségekköl ős mind 
lölki ős testi jókkal. Nagyságtaktúl kögyelmös választ várok mint kögyölmös uraktúl. 

Címzés: Az nagyságas, kögyelmös uraknak, császá(r) űfelsőgö magyarországi 
ka(m)marás s neköm a(l)lázatas könyergősem, úgymint kögyölmös uraknak: 

nagyságtaknak
szögön(y) szolgája
Gasparus Makai
szögöny rab, sáros
pataki

3. dokumentum

Halmasz Anthal Jasz Briny szögön rab ötöd magával
1587. november 18.
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OL E554. Magyar Kamara Archívuma, Jankovich-gyűjtemény, Városi és kamarai 
iratok no. 1360.

Nagÿſʒagaſʒ KOgÿelmOſʒ Vram Rabſʒagam- / Vthan OrOkw úallo Sʒogalatamat 
Nagÿſʒagath= / =Nak :Nagÿ¥, Erche mOgÿ aſʒ”n allaſʒathaſʒ / KOnergOſʒem mÿkoron 
aſʒ Draga EſʒthendOk / wallanak aſʒ nagÿ nÿomoruſʒag Oſʒ aſʒ nagÿ / Eſʒeg mÿath 
kOſʒerethO elhatnÿa marhamath Oſʒ / Haſʒamath Oſʒ mÿndOnemeth defekepen aſʒ 
Therek= /= Nek ”rOſʒ oſʒthor adoÿa Oſʒ ”n ſʒegen Rab Bú= / =Daſʒam fOl papara ”theth 
magamal fOleſʒe= / =Geſʒthúl gÿermekeſʒthúl hogÿ papan lagÿam / Eſʒ1 úthamban aſʒ 
therekek r#nk Thallalanak / Eſʒ mÿnd ”theth magúnkal Raba Eſʒúnk / Eſʒ eÿel napal 
úothúnk aſʒ nagÿ kÿnban ”ſʒerOſʒ / eſʒ kOmen fogſʒagban anÿra kÿnſʒathak hogÿ / nem 
úoth mÿth Thenúnk megÿ kOleth Sʒarcho= / =lnúnk mel Sʒarchath mÿ Sʒegen Embe-
rek aſʒ / mÿ ThehethſʒegúnkbOl ſʒoha mOgÿ nOm fÿſʒeth =/ ethÿúk kÿúel aſʒ mÿ keth 
gÿermekunketh kÿ / Valhatnak aſʒth adÿk aſʒ poganak kÿnem / Agÿak mOg megnem 
fÿſʒethúnk Sʒarchúnkath / Aſʒ ThOreknek aſʒerth mÿ ſʒegen nÿomorúdak / Nagſʒagatnak 
nag alaſʒathaſʒan konergúnk / Mÿnd kOgÿolmOſʒ Vrúnknak aſʒ hathalmaſʒ / Megÿ 
úaltho EllO ÿsthennerth Nagÿ¥, nO / hagÿan JllÿOn ſʒögen nÿmorudakath / Nagÿ, legÿon 
kOgÿolmOſʒ ſʒegethſʒegwl //

Thouabba :Nagÿ, lOgÿon ÿo ſʒo ſʒolo aſʒ Theb / Kamaraſʒ Vraknak hogÿ len-
nek kOgÿolmOſʒ / ſʒegetſʒeged ſʒabadulhatnak mOgÿwtheth / Magúnkal aſʒ poganak 
”roſʒ fogſʒagathúl / Merth ÿ6then úthan NagÿſʒagathOſʒ úagÿan / Mÿnden kOgÿelmOſʒ 
bÿſʒadalmúnk Eſʒ Nagy / Althal lehet aſʒ mÿ nÿomorúdad Rab feÿúnk / Sʒabadúlaſʒa aſʒ 
Sok kOreſʒthÿon Vrakal / EgÿetembOn megÿſʒ konergúnk :Nagÿ, nagÿ / Alaſʒathaſʒan aſʒ 
hatalmſʒ ”le ÿsthenert / Nagÿſʒagat lOgÿOn kOgÿolmOſʒ ſʒegetſʒegOl / Sʒabadedhaſʒuk mOgÿ 
:Nagÿ, althal aſʒ mÿ / Sʒegen nÿomorúdad Rab feÿwnket, aſʒ pogan / koſʒethúl ÿsthenthúl 
úargÿa :Nagÿ, mÿndOn / Jrgalmaſʒ kOgÿolmOſʒ búſʒegeſʒ mÿnd aſʒ / ThOb kamaraſʒ Vrakal 
Egÿettemben Oſʒ / lathagaſʒa mOgÿ :Nagys, mÿnd lolkÿ Oſʒ / ThOſʒthÿ Jokal Oſʒ hoſʒo uallo 
Regnallaſʒal / Eſʒ nagÿ sok ÿo EgOſʒegehel2 mÿnd aſʒ Theb / Vrakal EgyetembOn mÿ ſʒegOn 
Rabak / :Nagÿ, kOgÿolmOſʒ uallaſʒth uarúnk Vgÿ / Mÿnd3 kogÿOlmOſʒ Vrunkthúl.

Címzés:
Aſʒ Nagÿſʒagaſʒ Kogÿel =/= mOſʒ Vrnak Stephang / Feÿerkwÿ aſʒ Romaÿ chÿa =/= 

ſʒar ” fölſʒOge magÿar / orſʒagÿ helthartoÿannak / Eſʒ aſʒ magÿar orſʒagÿ / Kamaran f” 
prefectúſʒa / poſʒonban nekùnk kOgÿolmOſʒ / Vrvnknak alaſʒathaſʒ koner =/GOſʒùnk úgÿ 
mÿnth kOgyol =/= mOſʒ Vrunkhoſʒ

Halmaſʒ anthal Jaſʒ
Brinÿ ſʒOgOn Rab
”theth magaual.

Jegyzetek:
1 Az E javított betű.
2 A második g javított betű.
3 Az M javított betű.
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Értelmezés

Nagyságos, kegyelmes uram, rabságom után örökké való szolgálatomat nagyság-
toknak. Nagyságtok értse meg az én alázatos könyörgésem, mikoron az drága esztendők 
valának az nagy nyomorúság és az nagy éhség miatt kényszeríte [?] elhagyni a marhámat 
és házamat és mindenemet, de főképpen az töröknek erős ostor adója, és én, szegény rab 
bújdosám föl Pápára ötödmagammal, feleségestűl, gyermekestűl, hogy Pápán lakjam. És 
utamban az törökök ránk találának és mind ötödmagunkkal rabbá esünk. És éjjel-nappal 
voltunk az nagy kínban, és erős és kemény fogságban annyira kínzottak, hogy nem volt 
mit tennünk, meg kellett sarcolnunk, mely sarcot mi, szegény emberek az mi tehetségünk-
ből soha meg nem fizethetjük, kivel az mi két gyermekünket kiválthatnánk, azt addig az 
pogányok ki nem adják, míg meg nem fizetünk [’fizetjük’] sarcunkat az törököknek. Azért 
mi, szegény nyomorultak nagyságodnak [? nagyságotoktak] nagy alázatosan könyörgünk 
mint kegyelmes urunknak az hatalmas megváltó, élő istenért nagyságod ne hagyjon ilyen 
szegény nyomorultakat. Nagyságod legyen kegyelmes segítségül. 

Továbbá: nagyságod legyen jó szószóló az többi kamarás uraknak, hogy lenn(én)ek 
kegyelmes segítséged, szabadulhatnák meg ötödmagunkkal az pogányok erős fogságától, 
mert isten után nagyságodhoz vagyon minden kegyelmes bizodalmunk. És nagyságod ál-
tal lehet az mi nyomorúdott rab fejünk szabadulása az sok keresztyén urakkal egyetemben 
mégis könyörgünk nagyságodhoz nagy alázatosan az hatalmas élő istenért, nagyságod 
legyen kegyelmes segítségül: szabadíthassuk meg nagyságod által az mi szegény nyomo-
rodott rab fejünket az pogány kezétől. Istentől várja nagyságod minden irgalmas, kegyel-
mes, bőséges, mind az többi kamarás urakkal egyetemben és látogassa meg nagyságod 
mind lelki és testi jókkal és hosszú való regnálással és nagy sok jó egészséggel mind az 
több urakkal egyetemben, mi, szegény rabok. Nagyságodtól kegyelmes választ várunk 
úgymint kegyelmes urunktól.

Címzés: Az nagyságos, kegyelmes úrnak, Stefán Fejérkűi, az római császár őfelsége 
magyarországi helytartójának és az magyarországi kamarán fő prefektusa Pozsonyban, 
nekünk kegyelmes urunknak alázatos könyörgésünk, úgymint kegyelmes urunkhoz: 

Halmos Antal jász-
berényi szegény rab
ötödmagával

Olvasat

Halmas Antal jászbirínyi szögön(y) rab ötödmagával 
1587. november 18.

Nagys(z)ágas, kögyelmös uram, rabs(z)ágam után örökkű val(l)ó szolgálatamat 
nagys(z)ágtaknak. Nagyságtok értse mög az űn al(l)ázatas könyergősem, mikoron az drága 
esztendők val(l)ának az nagy nyomorúság ős az nagy és(z)ég miatt kőszerétö [?] elhagyni 
a marhámat ős házamat ős mindönemet, de féképpen az tereknek ürős ostor adója, ős űn, 
szegén rab búdasám föl Pápára üted[?t]magammal, föleségestűl, gyermekestűl, hogy Pá-
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pán lakjam. És utamban az terekek ránk tal(l)álának és mind üted[?t]magunkkal rab(b)á 
esünk. És éjjel-nappal vótunk az nagy kínban, űs erős és kömén(y) fogs(z)ágban annyira 
kínzattak, hogy nem vót mit ten(n)ünk, meg köllet(t) sarcolnunk, mel sarcat mi, szegén 
emberek az mi tehetségünkből soha mög nöm fizethetjük, kivel az mi két gyermekünket 
kivál(t)hatná(n)k, azt addig az pogának ki nem adják, mőg meg nem fizetünk [’fizetjük’] 
sarcunkat az törekeknek. Azért mi, szegény nyomorútak nagyságadnak nagy alázatasan 
könyergünk mint kögyölmös urunknak az hatalmas megváltó, él(l)ő istenért nagyságod 
nö hagyjan il(l)yön szögény nyomorútakat. Nagyságod legyön kögyölmös segéts(z)égül. 

Továbbá: nagyságod lögyön jó szószóló a(s)z tebb kamarás uraknak, hogy lenn(én)ek 
kögyölmös segéts(z)éged, szabadulhatná(n)k [?] mög üted[?t]magunk(k)al az pogán(y)ak ürős 
fogs(z)ágától, mert isten után nagys(z)ágadhoz vagyan minden kögyelmös bizadalmu[?i]nk. 
És nagyságod által lehet az mi nyomorúdat rab fejünk szabadúlása a(s)z sok köresztyőn 
urakkal egyetembön, mégis könyergünk nagyságodhoz nagy alázatasan az hatalmas űlé 
istenért, nagyságad lögyön kögyölmös segéts(z)égől: szabadéthassuk mög nagyságod által 
az mi szegény nyomorúdat(t) rab fejünket a(s)z pogán közétűl. Istentűl várgya nagysá-
god mindön irgalmas, kögyölmös, bűséges, mind az több kamarás urakkal egyetemben 
ős látagass(z)a mög nagyságod mind lölki ős tösti jókkal ős hosszó val(l)ó regnál(l)ással 
és nagy-nagy sok jó egőszségekkel [?] mind az tebb urakkal egyetembön, mi, szegön(y) 
rabak. Nagyságodtól kögyölmös vál(l)aszt várunk úgymint kögyölmös urunktúl.

Címzés: Az nagys(z)ágas, kögyelmös úrnak, Stefán Fejérkűi, az római császár 
űföls(z)őge magyarországi heltartóján(n)ak és az magyarországi kamarán fű prefektusa 
Pozsonban, nekünk kögyölmös urunknak alázatas könyergősünk, úgymint kögyölmös 
urunkhoz: 

Halmas Antal jász-
birínyi szögön(y) rab
ütedmagával

4. dokumentum

Jász Imre, egri, negyedmagával
1587. november 18.
OL E554. Magyar Kamara Archívuma, Jankovich-gyűjtemény, Városi és kamarai 

iratok no. 1361.

Nagÿſʒagaſʒ kOgÿelmOſʒ Vram Rabſʒagam / Vthan Orekw úallo Sʒogalatamath Nagÿ, 
-/ ”n ſʒogen Rab kÿ aſʒ ” fOlſʒege uegÿ haſʒa -/ Ban Egren ſʒolgaltham enÿhan Eſʒthendeÿk 
/ Eſʒ Vgÿan oneth e¥them aſʒ poganak Orwſʒ1 / Eſʒ kOmen Rabſʒagaban eſʒ Eÿel Oſʒ napal 
/ wroſʒen kÿnʒatak anÿra Hogÿ aſʒ ”lO ÿsthOn / Thuthna aſʒth mOg mondanÿa ʒenkÿ nOm 
/ Egÿob aſʒerth aſʒ úr ÿsthOnnek aſʒ ” nagÿ / Jo úotha Oſʒ kOgÿOlmOſʒegO althal nOgÿeth 
/ Magúnkal Júthúnk Oſʒ ſʒabadúlthúnk / Aſʒ kOgÿetlOn poganak orOſʒ fogſʒagabol Oſʒ / 
KOmen ÿgaÿthúl aſʒerth mÿnd nOgÿOn egÿetOm / BOn konergúnk :Nagÿ, mÿnd kOgÿolmOſʒ 
Vrúnk / =Nak aſʒ Hatalmaſʒ ”lO ÿsthOnerth Nagÿ nO / Hagÿan aſʒ thOb kamaraſʒ Vrakal 
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EgÿethOm= / BOn :Nagy, lOgÿOn ÿo ſʒoſʒolo aſʒ ThOb kamaraſʒ / Vraknak aſʒ ÿsthOnerth 
:Nagÿſʒ#, ne hagÿan / IllÿOn ſʒOgOn Rabakath :Nagſʒ, lOgÿOn ko- / GÿolmOſʒ ſʒOgothſʒogel 
merth egÿ pOnſʒ keth - / =ſʒegúnk ſʒÿnchen HanOm mOgÿſʒ kOnergúnk / Nagÿ alaſʒathaſʒan 
aſʒ Hatalmaſʒ ÿsthOn / =nerth :Nagÿſʒ, lOgÿOn kOgÿolmOſʒ ſʒOgethſʒOgOl / Hogÿ aſʒ 
ÿsthOn kOgÿelmOſʒegebøl mehethnek / JſʒmOgÿ aſʒ mÿ orſʒagønkban mel kogÿol= / mOſʒ 
Jrgalmaſʒ Júthalmath JsthOnthúl / Naſʒagath2 Vargÿa aùag uOgÿo mÿnd aſʒ ThOb vrakal / 
EgÿethOmbOn aſʒ VrÿsthOn algÿa mOgÿ / :Nagÿ, eſʒ lathagaſʒa mOgÿ Nagÿ / mÿnd Theſʒthÿ 
Oſʒ lolkÿ Jokal kogÿol- / mOſʒ valaſʒth uarunk :Nagÿ.

Kívül:
Mÿnd kOgyelmeſʒ Vrúnkthúl

Címzés:
Aſʒ Nagÿſʒagaſʒ KO- / GÿelmOſʒ Vrnak Stephang / Feÿerkwÿ aſʒ Romaÿ chÿa= / 

=ſʒarnak magÿar orſʒagÿ / Heltharthoÿanak Oſʒ aſʒ magÿar / orſʒagÿ kamaran prefectuſʒ / 
=annak nekúnk kogÿolmoſʒ Vrúnknak alaſʒathaſʒ / kOnergeſʒunk vgÿ mÿnd / kogÿolmeſʒ 
Vrunknak

:Nagy ſʒegen Rab
ſʒolgaÿa Jaſʒ Jmre
Egrÿ negÿeth magawal

Jegyzetek:
1A w javított betű. 
2 A Naœʒagath szót a sor elejére jelzéssel betoldotta.

Értelmezés

Nagyságos, kegyelmes uram, rabságom után örökké való szolgálatomat nagyságod-
nak. Én, szegény rab, ki az őfelsége végházában, Egren [’Egerben’] szolgáltam egynéhány 
esztendeig és ugyanonnét estem az pogánynak erős és kemény rabságába, az éjjel és nap-
pal erősen kínoztak, annyira, hogy az élő isten tudná azt megmondania, senki nem egyéb. 
Azért az úristennek az ő nagy jó volta és kegyelmessége által negyedmagunkkal jöttünk 
és szabadultunk az kegyetlen pogánynak erős fogságából és kemény igájától, azért mind 
négyen egyetemben könyörgünk nagyságodnak mint kegyelmes urunknak az hatalmas élő 
istenért. Nagyságod ne hagyjon az több kamarás urakkal egyetemben. Nagyságod legyen 
jó szószóló az több kamarás uraknak az istenért. Nagyságod ne hagyjon ilyen szegény 
rabokat. Nagyságod legyen kegyelmes segítségül, egy pénz [?] költségünk sincsen, hanem 
mégis könyörgünk nagy alázatosan az hatalmas istenért, nagyságod legyen kegyelmes 
segítségül, hogy az isten kegyelmességéből mehetnék ismét az mi országunkban, mely 
kegyelmes, irgalmas jutalmát nagyságod istentől várja, avagy vegye mind az több urakkal 
egyetemben. Az úristen áldja meg nagyságod, és látogassa meg nagyságod, mind testi és 
lelki jókkal. Kegyelmes választ várunk nagyságodtól. 

Kívül: Mint kegyelmes urunktól.
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Címzés: Az nagyságos, kegyelmes úrnak, Stefán Fejérkűi, az római császárnak, ma-
gyarországi kamarán prefektus, annak nekünk kegyelmes urunknak alázatos könyörgé-
sünk, úgymint kegyelmes urunknak: 

nagyságod szegény rab
szolgája, Jász Imre,
egri, negyedmagával

Olvasat

Nagys(z)ágas, kögyelmös uram, rabságam után örek(k)ű val(l)ó szolgálatamat nagy-
ságodnak. Űn, szögen rab, ki az űfölsége végházában, Egren szolgáltam ennihány eszten-
deig és ugyanonnét estem a(s)z pogánnak örűs és kömén(y) rabs(z)ágába, az éjjel ős nappal 
ürősen kínzattak, annyira, hogy az űlő istön tudná azt mögmondania, senki nöm egyőb. 
Azért az úristönnek az ű nagy jó vóta ős kögyölmöss(z)égö által nögyedmagunkal jüttünk 
ős szabadútunk az kögyetlön pogánnak erős fogs(z)ágából ős kömén(y) igájátúl [? igáitúl], 
azért mind nőgyön egyetönbön könyergünk nagyságodnak mint kögyölmös urunknak az ha-
talmas űlő istönért. Nagyságod nö hagyjan az több kamarás urakkal egyetömbön. Nagysá-
god lögyön jó szószóló a(s)z több kamarás uraknak az istönért. Nagyságod ne hagyjan il(l)yön  
szögön rabakat. Nagyságod lögyön kögyölmös sögőtsőgel egy pőnz kétségünk [’költsé-
günk’] sincsen, hanöm mőgis könyergünk nagy alázatasan az hatalmas istönért, nagyságod 
lögyön kögyölmös sögétsőgöl, hogy az istön kögyelmösségébűl mehetnék ismőg az mi or-
szágunkban, mel kögyölmös, irgalmas jutalmát nagyságad(t) istöntűl várgya, avagy vögyö 
mind az több urakkal egyetömbön. Az úristön áldja mög nagyságod, és látagass(z)a mög 
nagyságod, mind testi ős lölki jókkal. Kögyölmös választ várunk nagyságodtól. 

Kívül: Mint kögyelmes urunktúl.

Címzés: Az nagys(z)ágas, kögyelmös úrnak, Stefán Fejérkűi, az római császár-
nak, magyarországi kamarán prefektus, annak nekünk kögyölmös urunknak alázatas 
könyergésünk, úgymint kögyölmes urunknak: 

nagyságod szegén(y) rab
szolgája, Jász Imre,
egri, negyedmagával
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L E V É L S Z E K R É N Y

Fábián István írja. Aktívabb akadémiai fellépés az áltudományok ellen. – A tu-
domány eredményeinek hiteles és közérthető közvetítésére hívja fel a kutatói közösséget 
a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése által elfogadott határozat. Az MTA legfőbb 
döntéshozó testülete egyúttal üdvözölte a tudomany.hu címen elérhető új honlapot, amely 
a tudományosnak tűnő, de hamis elméletekkel szemben a tudományosan megalapozott, 
hiteles ismeretek közvetítőjeként járulhat hozzá az akadémiai célkitűzés sikeréhez.

A tudományba vetett bizalom megrendülése, az alternatívként megjelölt, ám a tudo-
mány alapelveinek nem megfelelő, tudománytalannak tekinthető megnyilatkozások terje-
dése világjelenség. A tudomány alapelveinek támadása, az áltanok, a tudományosnak, meg-
győzőnek tűnő, de hamis elméletek terjedése Magyarországon is egyre erősödik. A Magyar 
Tudományos Akadémia – mint a tudományért felelős, legnagyobb közbizalmat élvező köz-
testület – az eddigieknél is erőteljesebb és aktívabb szerepet kíván vállalni ennek a világ és 
Magyarország jövőjét egyaránt hátrányosan befolyásoló jelenségnek a visszaszorításában.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése által elfogadott határozat ezért fel-
hívja az MTA köztestületének valamennyi tagját a tudomány alapelveinek aktív, követke-
zetes képviseletére a kutatói közösségek, a nagyközönség, a média, a politikai döntéshozók 
és a szakpolitikusok számára készülő közléseiben és javaslataiban, továbbá a tudományos 
érvelés, szükség esetén a közös fellépés erősítésére a megalapozatlan tanokkal szemben.

A határozat továbbá felhívja Magyarország valamennyi kutatói közösségét, hogy 
a tudomány közvetítése a társadalom felé hiteles és közérthető legyen, és a tudomány 
természetének, céljainak és módszereinek mély, aktív ismeretén és használatán alapuljon.

A Közgyűlés Magyarország valamennyi oktatójához és kutatójához fordulva, annak 
közvetítésére szólít fel, hogy a tudomány feladata a mélyebb megértés, a tudományos fel-
ismerések közlése, elfogadtatása és alkalmazása, valamint a tudományosan megalapozott, 
hiteles elméletek képviselete. „A tudomány sosem zárt, végleges rendszer; az azonos idő-
ben versengő felfogások létezése a tudomány sajátossága egy történetileg érvényes mód-
szertani egyetértés keretei között. Fontos figyelembe venni az egyes tudományterületeken 
alkalmazott érvelési eljárások sajátosságait, és el kell kerülni a tudós saját szakterületének 
megfontolatlan átlépését” – olvasható a határozatban.

A Közgyűlés felkéri az MTA minden tagját és köztestületi tagját, hogy vállaljon aktív 
szerepet, és lépjen fel a tudomány alapelveitől idegen, annak ethoszát és etikáját sértő esz-
merendszerekkel szemben.
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