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I. Tóth Zoltán
(1911 — 1956)

1956. október 25-én 
tragikus körű!menyek 
között elhunyt I. Tóth 
Zoltán tanszékvezető 
egyetemi tanár, a 
Magyar Tudományos 
Akadémia levelező 
tagja, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegye
tem Történettudomá
nyi Karának dékánja.
Hatalmas vesztesége 
ez mind a magyar 
történettudom árnynak, 
mind egyetemi okta
tásunknak. Kiváló tör
ténész, kitűnő peda
gógus és tudomány- 
szervező, szívélyes, 
mindig segíteni kész 
barát, fiatalok mes
tere és támogatója 
távozott körünkből.

Közel húsz éve már, 
hogy a párizsi Magyar 
Tanulmányi Központ
ban megismerkedtem
I. Tóth Zoltánnal, e 
nagytudású és mégis oly szerény, Romániából származó magyar törté
nésszel. Nappal szorgalmasan látogatta a Sorbonne előadásait, kutatott 
a gazdag könyv- és levéltárakban, éjjel pedig nehéz és idegölő munkával 
igyekezett biztosítani a szerény életmódjához szükséges anyagiakat. Erősen 
nehezítette helyzetét, hogy a francia rendőrség nem engedélyezte a külföldiek 
munkavállalását; titokban, munkahelyét gyakran változtatva tudta csak az 
élethez, tanuláshoz szükséges pénzt előteremteni. Otthonról nemigen kapott 
támogatást, a burzsoá román állam nem adott ösztöndíjat nemzetiségi 
hataljainak. De a nyomasztó anyagi gondok, a gyakori éhezés sem tudták 
megtörni akaraterejét, lelohasztani lelkesedését, tudományszeretetét.

Akkoriban mi, Kelet-Európábó! származó diákok úgy láttuk, hogy a,,fény 
városában" tökéletesíthetjük otthon szerzett tudásunkat, olyan szakkép- .
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zésben részesüthetünk, amelyre odahaza nem vott tehetőség, és olyan hatadó 
történeti fetfogással ismerkedhetünk meg, metynek munkáinkban való al
kalmazása előretendítheti azt a kátyúba rekedt kevert pozitivista-szellemtől-- 
téneti módszert, amelyre egyetemeink tanítottak. Reményeink egv része 
valóra is vált: szaktudásunkat kibővítettük, nyelveket tanultunk, nálunk 
nem művelt tudományágakkal ismerkedtünk meg. A keresett új módszert 
azonban — sajnos nem találtuk. Sokan vállalták a nyomort, a nélkülözést, 
hogy megszerezzék mindazt, ami Párizsban megszerezhető volt. I. Tóth 
Zoltánt is elsősorban a tárgyszeretet, a tudásszomj vezette.

Történeti témáit élete, a burzsoá Romániában eltöltött fiatal évei, min
dennapos tapasztalatai elemi erővel vetették fel. Versecen született 1911-ben. 
középiskolai tanulmányait Temesváron végezte,1933-ban a kolozsvári egye
temen történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. A 
kisebbségi sorban élő történész számára természetszerűleg adódott a kérdés: 
hogyan jutottunk irtáig? Milyen volt a viszony régen magyarok és románok 
között, hogyan élt a két nép az elmúlt századokban, miért és hogyan vezetett 
fejlődésük a kölcsönös bizalmatlanságig, majd a kemény elnyomásig. I. Tóth 
Zoltán szelídlelkű, rendkívül békés természetű ember volt, akitől távol állott 
az erőszaknak még a gondolata is. Igazságkeresése így csakis a megbékélést, 
a köleskor- hibák feltárása alapján való megegyezést szolgálhatta. Távol 
állott tőre a harcos nacionalizmus, a sovinizmus, nem tartozott az uralkodó- 
osztályokhoz és kiszolgálni sem volt hajlandó politikájukat. Ő az igazságot 
— akkor még így gondolta — az abszolút igazságot kívánta felderíteni.

Párizs után a szatmári gimnáziumban tanított. 1941-ben az Erdélyi 
Tudományos Intézetbe, 1942-ben pedig a budapesti Keleteurópai Tudományos 
Intézetbe került tudományos kutatóként. A XIX. századi erdélyi románokról 
írt összefoglalása* még nem nagyigényű munka, inkább ismertető jellegű 
összefoglalás széles olvasókör számára. De már itt kiderül, hogy I. Tóth Zoltán 
érdeklődése leginkább a román nacionalizmus kialakulásának problémái felé 
fordult. Következő munkája időben már jóval előbbre megy és a román 
nemzettudat {ma népi öntudatnak mondanánk) kialakulását vizsgálja a két 
román vajdaság történetírásában.^ Megállapítja, hogy a közös származás 
tudata már a XVII—XVIII. századi román krónikások műveiben felmerült, 
de a népi egységtudat még nem válik általánossá, nem alkotja a román nép 
mindhárom ágának közkincsét. Ez csak később, a XIX. század folyamán 
következik be, és elsősorban az erdélyi román történészek munkálkodásának 
az eredménye. A következő tanulmánya^ már rövid vázlata egy később meg
jelent vaskos kötetének, tárgya összefügg az előző munkával: nagy szerepet 
kap benne a román népi tudat kialakulásának problémája Erdélyben a XVIII. 
században.

Már ezekben a munkákban megmutatkozott I. Tóth Zoltán rendkívüli 
nagy lelkiismeretessége, gondossága a források feldolgozásában, sokoldalú 
kritikája és nem utolsósorban széles látóköre. Fejlődő, egyre határozottabb 
egyéni stílusa munkái legnehezebb részeit is olvasmányossá, vonzóvá tette.

I. Tóth Zoltán régi értelemben vett tudós volt még ekkor. A mindennapi 
élet nehéz problémái elől könyveibe, forrásaiba temetkezett. A véres há
ború csatazaja azonban áthatolt a lefüggönyözött, zárt ablakokon is, és 
felvetett olyan problémákat, melyekre mindenkinek valahogyan felelnie 
kellett. I. Tóth Zoltánt széles látóköre, tapasztalatai nem hagyták, hogy el
tévedjen. A háború kimenetelét előre látta, nézeteit a maga szerény módján
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kifejtette, terjesztette. Közben intenziven dolgozott, gyűjtötte az anyagot 
tervezett munkáihoz.

A felszabaduiás után az első időkben, mint a régi történész nemzedék 
általában. figyelte a magyar gazdasági életben és társadalomban gyors ütem
ben bekövetkező változásokat, lassanként megismerkedett egy számára tel
jesen új világ- és történelemszemlélet elemeivel.

Első nagyobb munkájában, melyen évekig dolgozott* és ebben az időben 
jelentetett meg, már tükröződnek az új szemlélet egyes vonásai. A tárgy 
régi, a megoldás azonban bizonyos mértékig új. Részleteiben megvizsgálja 
az erdélyi kevert nemzetiségű, különféle jogokkal rendelkező osztályok és 
rétegek helyzetét, egymáshoz való viszonyát, szükségleteit, érdekeit és ezekből 
igyekszik levezetni az erdélyi román nacionalizmus kialakulását. Az erdélyi 
román nemesség és az unizált papság a XVIII. században egyenlő jogokat 
követelt a magyarokkal, szászokkal és székelyekkel. Nehéz harcokat vívnak 
és eközben megszületnek a román történeti ideológia elemei, melyeknek 
segítségével igyekszenek alátámasztani lényegében feudális követeléseiket.
I. Tóth Zoltán nehezebbnél nehezebb problémák hosszú sorát világítja meg, 
és kitűnő portrékat rajzol e mozgalmak ellentmondásokkal teli vezetőből. 
,,Feudális" nacionalizmusról van itt még szó, nehéz elméleti és gyakorlati 
problémák merülnek fel, amelyek rendre megvilágosodnak előttünk. Végtelenül 
sajnáljuk, hogy I. Tóth Zoltán nem tudta e művét folytatni. Pedig mindig 
gondolt erre, ez volt egyik kedvenc témája. A XIX. századi folytatás még 
nehezebb problémákat kínált. Ez volt a román polgárság kialakulásának 
korszaka, a polgári nacionalizmus kifejlődésének ideje. Marxista szemlélettel 
felvértezve I. Tóth Zoltán itt még otthonosabban mozgott volna, még mélyebb
re tudott volna behatolni a történeti okok és okozatok bonyolult szövevényébe.

Ugyanekkor jelent meg egy hosszabb forráskritikai tanulmánya is.s 
I. Tóth Zoltán — mint annyi más kiváló magyar történész — nem mehetett 
el szótlanul a történetirodalmunk egyik első képviselőjének, Anonymusnak 
munkájában található problémák mellett. Érdeklődési köre szinte predeszti
nálja a Tuhutum és Gelou históriájának, azaz az Anonymusnál szereplő 
erdélyi románok kérdésének megvilágítására. Igyekszik elfogulatlanul tár
gyalni ezt a négy öt nemzedék magyar és román történésze által oly sokat 
vitatott problémát, és — úgy gondolom — sikeresen, időtállóan oldotta meg.

I. Tóth Zoltán az 1945—48-as évek folyamán bekövetkezett hatalmas, 
a magyar nép életét teljesen átalakító változásokat erős szimpátiával ügyelte. 
Látta, hogy eltűnőben vannak azok a társadalmi osztályok, amelyek a tör
ténelem folyamán annyi bajt hoztak a magyar népre, és szóhoz jut a nép, 
melyhez őt annyi szál fűzte. Olvasott, a jelennek és vele párhuzamosan a 
történeti valóságnak új oldalait fedezte fel, és elsajátított egy számára gyöke
resen új szemléletet. Sokáig forrt benne a régi és az új keveréke, de las
san lecsillapodtak a hullámok, és győzött az új világnézet.

I. Tóth Zoltán az átmeneti korszakban keveset publikált, mert felelősség- 
teljes, gondos aprómunkát bíztak rá felettesei, amely egész idejét lefoglalta. 
Irányította a magyar történet 1825—67 közti bibliográűáját összeállító 
munkaközösséget és tevékenyen részt is vett a munkában. Ezt a munkát 
folytatta azután is, hogy 1949-ben a Keleteurópai Történeti Intézet megszűnt, 
és helyére a Tudományos Tanács, majd a Magyar Tudományos Akadémia 
irányítása alatt álló Történettudományi Intézet lépett, melyben rövidesen 
átvette a ,.Szovjetunió és Népi Demokráciák Története" osztályának a veze-
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tését. A bibliográfia- bámulatosan rövid idő alatt elkészült" és az új magyar 
történettudomány egyik büszkesége lett. Emellett megírta első tanulmányát, 
melyben már új történetszemlélete érvényesült.? Alapos vizsgálat alá vette 
azt a korábban figyelemre eléggé nem méltatott megegyezési kísérletet, 
mely 1849-ben a magyar-román nemzetiségi ellentétek felszámolására és á 
Habsurgok elleni közös harc feltételeinek megteremtésére irányult. A kísérlet 
Bálcescu, a Magyarországra menekült havasalföldi román forradalmár nevéhez 
fűződik. A román nép e nagy ha I. Tóth Zoltánt a következő időkben is 
állandóan foglalkoztatta. írt is róla egy nagyobb monográfiát, amely azonban 
rajta kívülálló okok folytán kéziratban maradt. Reméljük, hogy a közel
jövőben ez az értékes mű is napvilágot lát. Bálcescuról különben három 
kisebb tanulmánya jelent meg."

A bibliográfiai munka utolsó fázisában már tudott magának időt szakí- 
tani *'égi témái kidolgozásához is, melyeknek anyagát előzőleg már össze
gyűjtötte. 1951—52 az alkotómunka évei voltak. Az ereje teljében levő és 
megújhodott szemléletű I. Tóth Zoltán művei gyors ütemben jelentek meg.

Az Erdélyi Érchegység parasztmozgalmairól írt munkája" egészen új 
oldaláról mutatja be I. Tóth Zoltánt. Gazdasági-társadalmi folyamatokat 
alaposan elemző, nagy kirobbanásokat dinamikusan ábrázoló marxista munkát 
irt, mely sok tekintetben utat mutatott fiatal történészeinknek. Ennek két 
fejezetéből nőtt ki Varga Katalinról, az erdélyi bányászparasztok harcát 
vezető magyar nemesasszonyról írt könyvecskéje*", melyben I. Tóth Zcltán 
a biográfia mesterének bizonyult. A következő, könyvnek is beillő vaskos 
tanulmánya Kossuthtal foglalkozik,** bemutatja a nemzetiségi kérdésben 
elfoglalt, a forradalom és szabadságharc egyes szakaszaiban állandóan vál
tozó álláspontját, és emellett jól megrajzolt képet ad a magyar köznemes
ségnek, a forradalom vezető osztályának nézeteiről, a nemzetiségi kérdésben 
elkövetett súlyos hibáiról is. A következő tanulmánya a Szemere-kormány 
nemzetiségi politikájával foglalkozik; drámaian ecseteli azokat a kísérleteket, 
amelyek a nemzetiségek megnyerésére és segítségükkel a hanyatló szabadság- 
harc fellendítésére irányultak.*"

Munkássága elismeréséül a kormányzat Kossuth-díjjal tüntette ki. IJgy 
látszott, hogy a hata! magyar tudós a megújhodott magyar történettudomány 
élvonalában gyorsan megvalósíthatja régi terveit, megírhatja a magyar és 
román nép történetének őt annyira foglalkoztató problémáit, és ezzel a mun
kásságával jelentősen elősegítheti a két nép barátságának elmélyülését, a 
múlt maradványainak felszámolását.

Ekkor azonban új fontos feladatot kapott. 1953-ban az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem újonnan megszervezett Történettudományi Karának dé
kánjává és a még 1947-ben megszüntetett Keleteurópai Történeti tanszék 
helyén felállított ,,Népi Demokratikus Országok Története" tanszék tanárává 
nevezték ki.

Olyan munkakört kapott, amely teljes idejét lefoglalta. Szervezés, admi
nisztráció és tanítás — mind olyan távol állottak a történetkutató I. Tóth 
Zoltántól. Nem kívánta és eleinte nem szerette új munkahelyét és mun
káját, de mély kötelességérzete arra kényszerítette, hogy becsülettel el
végezze a rábízott feladatot. És munkája azonnal éreztette kedvező hatását. 
Az egyetemi történetoktatás színvonala lassan, de biztosan emelkedni kezdett. 
A középiskolai oktatási módszerek helyét ismét elfóglalta a tudcmányos 
i g é n y ű ,  — tanárok és hallgatók részéről egyaránt nagyobb erőfeszítéseket
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követelő egyetemi oktatási rendszer. Az alacsony színvonalú középiskolai 
tanárképző intézet helyére ismét az egyetem lépett, hol Clio, a történettudo
mány múzsája megint elfoglalhatta üresen hagyott helyét.

I. Tóth Zoltán elképzelése szerint az egyetemnek jó képzettségű tanárokat 
és tehetséges, felkészült kutató-tudósokat kell nevelnie. E két feladat nem 
mond ellent egymásnak, sőt, a kettő igazán sikeresen csakis együtt oldható 
meg. A történeti fakultás az ő irányítása alatt ismét tudományos központtá 
kezdett válni, ahol idősebb, tapasztaltabb tanárok és tehetséges ifjak alkotó 
együttműködése meghozta eredményét. A tanrend, a tanítási módszerek meg
javítása, a baráti oktató kollektíva megteremtésének nehéz munkája ínellett 
mindent megtett, hogy publikálási lehetőséget teremtsen a kar oktatói és 
hallgatói számára.

Ugyanakkor megszervezte saját tanszékét. Arra törekedett, hogy Kelet - 
Európa története elfoglalja oktatásunkban azt a helyet, amelyet megérdemel. 
Tudta, hogy történetírásunk és oktatásunk egyik baja a provincializmus, 
amely csak akkor küzdhető le sikeresen, ha kutatóink és oktatóink többet 
foglalkoznak egyetemes történeti kérdésekkel, és elsősorban alaposan meg- 
ismeí ködnek azzal a környezettel, amelyben a magyar nép története valóban 
lejátszódott, azokkal a szoros szálakkal, melyek népünket a múltban köz
vetlen szomszédaihoz fűzték. I. Tóth Zoltán mindent megtett, hogy tan
székének munkájába bevonja a legjobb erőket, és elérte, hogy az egyetemi 
hallgatók behatóan foglalkozhattak Kelet-Európa népei történetével, azon 
népekével, kikkel a magyarság ezer éven keresztül szoros kapcsolatban, sors
közösségben élt. Az utolsó hónapokban már idegen nyelvű folyóirat indí
tása foglalkoztatta azoknak a kutatásoknak az elősegítésére, amelyek a népünk 
és szomszédaink közti kapcsolatoknak és Kelet-Európa történetének egye
temes történeti módszerekkel való megvilágítását tűzik ki célul.

E sok irányú munkásság, tervek, tervezetek készítése, végnélküli érte
kezletek és viták rendkívül nagy mértékben igénybevették I. Tóth Zoltán 
hatalmas munkabírását. Mindehhez hozzájárult még a hallgatókkal való 
intenzív foglalkozás. Ismert szinte minden egyes hallgatót, ismerte tanulmányi, 
sőt anyagi nehézségeiket is, és mindenütt segített: tanáccsal, személyes közbe
lépéssel. A hallgatók szerették és becsülték, tisztelték nagy tudását.

A tudományos kutatás, a könyveibe, gyűjtött anyagába való elmerülés 
és komoly, időtálló munkák írása — az ifjúkorban kitűzött nagyszerű cél 
megvalósítása azonban így évekig kívánság maradt. I. Tóth Zoltán sóvárogva 
várta a napot, amikor dékáni tisztétől felmentik, és ismét a kutatómunkának 
élhet. A kutatómé nka utáni vágyódást fokozta az az elismerés, hogy 
Akadémiánk 1954-ben levelező taggá választotta. A sokféle elfoglaltság közben 
fennmaradó kevés szabadidejét a tankönyvírás foglalta le. Elkészítette ^Ro
mánia története" egyetemi jegyzetét és mindent megtett, hogy gyorsan meg
írja a készülő, Magyarország történetét tárgyaló egyetemi tankönyv számára 
a nemzetiségek történetét az 1849—1918 közti időszakban. Sajnos e munkának 
csak az 1900-ig terjedő része készült el. Publikált részlete^ arról tanús
kodik, hogy e rendkívül bonyolult és kényes kérdés megoldását avatott kezekre 
bízták. I. Tóth Zoltán éles szeme meg tudta különböztetni a fontosat a nem 
fontostól, felismerte azokat a meghatározó fontosságú jelenségeket, amelyek 
az események forgatagában szerényen meghúzódva eddig elkerülték a tör
ténészek ügyeimét. Alapos gazdasági és társadalmi analízise feltárja az eddig 
homályban maradt mozgató erőket, érthetővé tesz sok mindent, amiről eddig
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is tudtunk ugyan, de jelentőségét nem egészen értettük. E munkájával függ 
össze két utolsó tanulmánya.

Az egyik a nemzetiségi kérdés néhány tisztázatlan, itletőleg vitás problé
máját tárgyalja az 1848—49-i forradalmi időkben.n Célja e nehéz kérdés
komplexumnak és a magyar történettudomány e téren elért eredményeinek 
külföldön való megismertetése. A tanulmány az 1955-ben Rómában tartott 
nemzetközi történész kongresszusra készült, amelyen I. Tóth Zoltán a magyar 
delegáció egyik tagjaként sikeresen képviselte hazánkat. A másik tanulmányt^ 
akadémiai székfoglaló előadásnak szánta. E rövid munka azt mutatja, hogy 
I. Tóth Zoltán tudományos fejlődése a nagyarányú egyetemi elfoglaltság 
mellett sem torpant meg. Most nem ad újonnan felkutatott, eddig ismeretlen 
anyagot, de problémáit jelentősen elmélyítette. Látóköre hatalmasan kitágult, 
nem részkérdésekkel foglalkozik, hanem a magyarországi történet egészét 
veszi vizsgálat alá, és azokat a törvényszerűségeket kutatja, amelyek a sok- 
nemzetiségű országok fejlődését meghatározták. Népekkel, teljes és csonka 
szerkezetű társadalmakkal, századokon keresztül érvényesülő egymásra ha
tásukkal foglalkozik. Tele van a tanulmány olyan, eddig még sehol sem olva
sott gondolatokkal, amelyeket Magyarország és Kelet Európa történetének 
kutatói ezután nem hagyhatnak figyelmen kívül. Egyes részmegállapításaival 
talán vitatkozhatunk, de a végeredményeket el kell fogadnunk. Történet- 
elméleti, régi szóval talán történetfilozófiai munkának nevezhetnénk ezt az 
elemzést, amely egy érett tudós hatalmas anyagtudásáról és elméleti fel- 
készültségéről tanúskodik. I. Tóth Zoltán a nemzetiségi problémakör kutatása 
számára új irányokat jelölt meg, amikor egyetemes, nemcsak Magyarországra 
érvényes törvényeket fedezett fel. és fogalmazott meg pontosan, tisztán, 
minden félreértést kizáró módon.

Ez volt I. Tóth Zoltán hattyúdala, egy pályája közepén tragikus módon 
megszakadt fiatal tudósélet utolsó mesterségbeli megnyilvánulása. Nem ír 
többé, néni tudja megvalósítani régi terveit, nem fogja befejezni megkezdett 
műveit. Cssbegyűjtött anyaga elárvult. Vajon fel fogja-e valaha valaki hasz
nálni? Nem tudjuk! Csak azt tudjuk, hogy rövid élete nem volt hiábavaló. 
Nem jutott osztályrészéül, hogy a megkezdett út végére érjen, teljesítse 
mindazt, amit fiatal korában célul tűzött ki, és amit teljesíteni tudott volna. 
Es mégis, neve. emléke fennmarad. Megőrzik barátai, tanítványai és első
sorban művei. Fiatal kora ellenére sokat, jelentősét és maradandót alkotott.

Berenyt Józae/

'A z  erdélyi rom ánok a  X IX . században. A rom ánok története, különös tekintette) az 
erdélyi rom ánokra c. kötetben (szerk.: OnMí LószM— AfuMxü BószM.) Bp., 1941. 293—330. 1.

* A rom án nem zettudat kialakulása a moldvai és havaselvei krónikairodalomban. A Magyar 
Történettudom ányi In tézet Évkönyve. Bp. 1943, 277—326. 1.

'  Az erdélyi rom án nacionalizmus kialakulása. A Magyar T örténettudom ánvi In tézet 
Évkönyve. Bp. 1944. 74— 125. 1.

'A z  erdélyi rom án nacionalizmus első százada (1697— 1792). Bp. 1946.
s Tuhutum  és Gelou. H agyom ány és tö rténeti hitelesség Anonymus művében. Századok 

1945—46. 21—84. 1.
° Magyar tö rténeti bibliográfia. 1825— 1867. I—III . k. Bp. 1950—52.
'  A m agyar—rom án szövetség kérdése 1848-ban. Századok 1948. 252—282. 1.
* Bälcescu Miklós válogatott írásai. Ford. .OomonHos <S.—Xopec:: B. Szerkesztette, a  

bevezető tanu lm ány t és jegyzeteket írta  / .  Tóté Zoítón. Bp. 1950; Bálcescu Miklós (1819— 1852).
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Századok 1933. 52— 7). Bálcescu Miklós a  m agyar ós rom án nép összefogásáért 1848— 49-ben.
A Magyar Történészkongresszus, 1953. június 6— 13. c. kötetben, Bp. 1954. 212— 231. 1.

'Parasz tm ozgalm ak  az Erdélyi Érchegységben 1848-ig. Bp. 1951.
"  Varga K atalin . Bp. 1951.
"  K ossuth és a nemzetiségi kérdés 1848— 49-ben. Em lékkönyv K ossuth Lajos születésének 

150. évfordulójára. 11. k., Bp. 1952. 249—340. 1.
" A  Szemere korm ány nemzetiségi politikája (1849). A M agyar Tudom ányos Akadémia 

Társadalm i-Történeti Osztályának Közleményei. I I . k. 1952. 69—91. 1.
*3 A nemzetiségi kérdés a  dualizm us korában (1867— 1900). Századok 1936. 368— 393. 1.
3 'The nationality  problem in H ungary in 1848— 49. Az É tudes des Délégués Hongrois 

au X ' Congrés In ternational des Sciences H istoriques c. kötetben (Bp. 1955.) és A cta H istorica 
1955. 1— 3. fase. 235—277. 1.

*3 A soknemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 elő tti Magyarországon. A M agyar 
Tudom ányos Akadémia Társadalm i-Történeti Osztályának Közleményei, V II, 1956, IV. sz. 
Bp. 1936. 239—279. 1., valam int Quelques problémás de l 'é ta t m ultinational dans la Hongrie 
d 'av an t 1848. Az É tudes dós Délégués Hongrois au X ' Congres In ternational des Sciences H is
toriques c. kötetben (Bp. 1955.) és A cta H istorica 1955. 1— 3. fasc. 123— 149. 1.

M. tlepenn:

30JlbTaH M. Tói

30ji:.Tan M. Tói*, npo<{)cccop ymmepcHTeTa, aaypear tipeMHH HM. Komyia, Rexau 
HcTopMuecKoro (ttaxyabTeia yHUBepcMTeia n.M. JIopaHR STBein, tneH-xoppecnoHRCHT BeH- 
repcxoil AxaaeMHH"Hayx, cxonnajtcn B Tparniecxitx ycJioBHgx 25 oxTHőpH 1956 roga.

3 oj]bTaH H. T oi poRHRCH B 1911 roRy, oőpa30Bamie CBoe noayMHJi B PyMMHHH, B yHH- 
BepcmeTe r. KoaowBap e,\iy őbia npy^eti Rtinjio.M npenoRaBarcan cpcRHcn mxoabi. B 1941 
roRy OH nonaa B TpaHCH.ibBaHcxnil HayMHbin MucTHTyT, B 1942 roRy — B BocTOHHo-cBponeK- 
CKMli HcTOpUMCCXtin HHCTHTyT B ByRanCtliT. ErO Bee pacnmpHKJtHHHCH HayMHMH HHiepee 
oOpamnacH x ncTopnn py.MMHcxoro napoaa, oRHa 3a Rpyrofi BbixoRinm erő ciaibH o 
pyMblHax TpaHCHJIbBaHHH, 0 HaHHOHaabHOM ca.M0C03HaHHH pyMMH, O py.MMHCKOM HaHHOHa- 
J1H3MC.

C yneHHe.M MapxC]]3Ma—JieHHHH3Ma OH n03HaX0MHJlCH nOCJie OCBOŐO)XRCHHH H 3T0 
oxa.aajio myőoxoe BannHtie Ha ero RajibHcnnuni TBopiecxtiH nyTb. OH pyxoBORHR paőoioH 
naa BeHrepcxoíljidcTopHHecKoR 6H6jinorpa(])neH 1825 1867, npHHUMaa Rcnicjibnoe ywacnie
B paőoTc xoaaexTHBa cocTaBHTcacii ee. B xaieciBe 3aBeRyiomero cenuneä «HcTopnn CCCP 
H CTpaH HapORHOM ReMOxpaTHHi) PlHCTHTyTa MCTOpHHeCXHX Hayx, 3aHHB[HerO MCCTO Boc- 
TOtHO-CBponeHcxoro OcTopHMecxoro MHCTHTyra, OH MHoro 3aHHMaacn cuon.Mn MOJtORMMH 
COTpyRHHXaMH H Raji B HC'iati, PHR HblRaiOtmtXCR no HCHHOCTH TpyROB. («KpeCTbHHCXHe 
RBH/xemiR TpaHCHJibBancxoil Meiajijni^ecxoit ropbi (3 pRCJin SpuxeRbmcr) Ro 1848 ,̂ «KomyT 
H naHHOnaj[bnbiii Bonpoc B 1848—1849«.)

B 1953 roRy OH noRyniui Ha3HaneHne Ha Mecio npotjieccopa yHHBepcHTeTa H 6biJ! 
nocTanjien BO raaBe oprann30BaBmerocn McTopniecxoro (jiaxyjibTCTa. 3 io  oőcTOHTeab- 
CTBO, npaBRa, Hecxoabxo 3aMcRJinjio ocymecTBJieHne erő HayiHMx njmnoB, 3aT0 3 ojibTan H. 
ToT npoBORHR HcxJiioHHTeRbHO HeHHyio paőoiy B oSjiacTH Bbicmero o6pa30Bannn. OH opra- 
HH30Baji Kat))CRpy «McTopiiH CTpaH napoRHOií Re.MOxpaTHH)) H MHoro ReJiaJi Ran noBbiuie- 
HHH ypoBHn vHHBepcHTeTcxoro npenoRanaHHR. BaaroRapg eMy Ha (jiaxyjibTeTe co3Rajicn 
RpywHbiii xoji.iexTHB, Bee ycneuiHee cnpaB.mmumicn c 3aRawaMH npenoRaBannn, no erő 
coáeTaM, c erő noMombX) ti MoaoRbie npenoRaBaieJiH Bee RenTCJibnee CTajm npniiHMaTb 
ynacTHe B tiayiHOH pa6oTe. JUaHHbie HaytHbie 3anHcxn SbniH cocTaBJienbi Towe no erő nmmna- 
THBe H B erő pc.T.axnnn.

30 ,'lbTan H. TOT ŐMR BMRaiOIHHÜCH HCTOpilX, ROOHBIUHMCR 3HaW[[TeJ!bHblX pe3yJ!bTaT0B B 
Reae BcxpbtTHg oömero npomaoro, oCuieil 6opb6bi py.MMHcxoro H BeHrepcxoro tiapoROB. 
BoRbtuoH sacjiyroű ero nBRueTcn pa3BHTne yHHBepcHTeTcxoro npenoRaBaHHH.

Erő Heo>xnRannan rparmtecxan cMepib HBJineicH Tnnteaon yipaTon Rjig nCTOpn-
necxoM n a y x n  n  Rag yHHBepcHTeTcxoro npenoR aB am in.



!. Tóth Zoltán munkái
I. Önállóan megjelent munkák, tanulmányok

1 9 3 9
M agyar utazók N yugat-Európában a  X IX . század első felében. N agyvárad, 87 p. (Refor

m á tu s  könyv tár 77— 78.)
1 9  4 1

Az erdélyi rom ánok a  X IX . században. „A rom ánok tö rténete , különös tek in tette l az 
erdélyi rom ánokra" (Szerk.: Gáldi László— M akkai László.) c. k.-ben, [Bp.], 293—330. p. — 
Ism . M aksay Ferenc: Századok 1942. 97— 98. p.

Io rga Miklós és a  székelyek rom án szárm azásának tana . Erdélyi Múzeum 263— 281. p. 
és kny. Kolozsvár, 19, 1 p . (Erdélyi tudom ányos füzetek 132.) — Ism. Bferlászl Jlonől: Száza
dok 1943. 481. p.

1 9  4 2
A rom án nem zettudat kialakulása a  moldvai és havasaljai krónikairodalom ban. A Magyar 

T örténettudom ányi In téze t évkönyve, 1942. Bp., 277—326. p. és kny. Bp., 52 p. —  Ism . Elekes 
Lajos: Századok 1943. 254— 25b. p.; G uoth, K oloman: L'Annuairo de [ In s titu t Hongrois des 
Sciences H istoriques. Revue d 'H isto ire Comparée 1943. 590. p.; N ánay Béla: L á th a tá r 1943. 208. p.

A rom án tö rténettudom ány és a székelyföldi rom ánság kérdése. Erdélyi Múzeum 530— 
558. p. és kny. Kolozsvár, 31, 1 p. (Erdélyi tudom ányos füzetek 143.)

Az „A stra" rom ánositó tevékenysége a  Székelyföldön. Az Erdélyi Tudományos In tézet 
évkönyve, 1940—41. Kolozsvár, 251—308. p. és kny. Kolozsvár, 59, 1 p. — Ism . Cselényi 
Béla: Pász to rtűz  1943. 518—519. p.

Die Siobenbürger Rum änen im X IX . Jah rhundert. A „Geschichte der R um änen" (Hrsg.: 
Gáldi, Ladislaus—Makkai, Ladislaus.) e. k-ben, Bp., 316—355. p.

1 9  4 3
Rccherches historiques sur les problémcs roum ains. Revue d 'H isto iro  Comparée 239— 

254. p.
R om án vonatkozású m agyar tö rténeti irodalom. H itel 118— 128. p. és kny. Kolozsvár,

12 p.
1 9  4 4

Az erdélyi rom án nacionalizmus kialakulása. A M agyar T örténettudom ányi In tézet év 
könyve, 1944. Magyarok és rom ánok. I I .  k. (Szerk.: Deér József—Gáldi László.) Bp., 74— 125. p. 
—  Ism . T óth A ndrás: Századok 1945— 46. 232—233. p.

Cotorca Gorontius és az erdélyi rom án nem zeti ö n tuda t ébredése. H itel 84— 95. p.

1 9  4 6
T uhutum  és Gelou. H agyom ány és tö rténeti hitelesség Anonymus művében. Századok 

1945—46. 21— 84. p.
Az erdélyi rom án nacionalizmus olső százada 1697— 1792. Bp., 412. p., 4 t. — Ism. Makkai, 

L .: R evue d 'H isto ire Comparée t. VI. 1947. 283—288. p.
Biographie d 'une frontiére. La formation du „P artium ". Revue d 'H isto ire Comparée 

79— 102. p. és kny. Bp., 26 p „  4 t . —  Ism . Gáldi László: Századok 1947. 351. p.

1 9 4  7
Klein Sámuel és az erdélyi rom án felvilágosodás. K olozsvár, 24 p.

1 9 4 8
A m agyar—rom án szövetség kérdése 1848-ban. Századok 252— 282. p.

1 9 5 0
Bálcescu Miklós 1819—1852. Bevezetés „Bálcescu Miklós válogatott Írásai"-hoz. Bp., 

5—28. p.
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Az 1819. évi parasztm ozgalom  a zala tnai középső uradalom ban. Századok 169— 189. p.
Parasztm ozgalm ak az Erdélyi Érchegységben 1818-ig. Bp., 288 p., 1 tk . —  Ism . Trócsányi 

Zsolt: Századok 1952. 256—261. p.
V arga K ata lin . [Bp.], 69 p., 1 meli.

19  5 2
K ossuth és a  nemzetiségi kérdés 1818— 1819-ben. Az „E m lékkönyv K ossuth  Lajos szüle

tésének 160. évfordulójára" c. m ű I I .  k  ében, Bp., 219—310. p.
A Szemero-kormány nemzetiségi po litikája (1819). A M agyar Tudom ányos A kadém ia 

Társadalm i-Történeti O sztályának Közleményei I I .  k. és kny. B p., 69— 91. p.

1 9 5 3
Bálcescu Miklós (1819— 1852). Századok 52— 71. p.

1 9 5 1
Bálcescu Miklós a  m agyar és a  rom án nép összefogásáért 1818— 1819-ben. A „M agyar 

Történészkongresszus, 1953. június 6— 13." c. k-ben, B p., 212— 231. p. és „A  rom án és a  m agyar 
nép közös küzdelm einek hagyom ányaiból" c. füzetben, B p., 3—30. p. (A M agyar Történész- 
kongresszus előadásaiból.)

A népi dem okratikus országok tö rténettudom ányával való együttm űködés főkérdései. 
K észíte tte  a  Magyar Tudom ányos Akadém ia T örténettudom ányi In tézetének  Szovjetunió és
népi dem okráciák o s z tá ly a --------vezetésével. A „M agyar Történészkongresszus, 1953. június
6— 13." c. k-ben, B p., 535— 513. p.

K osut i nacionalnij voprosz v  1818— 1819 gg. B p., 122 p. (Studia H istorica  Academiae 
Sóiéntiarum  H ungaricae 8.)

1 9 5  5
Mi$cárile (áráne.sti d in  mun(.ii apuseni píná la 1818. [Bucure$ti], 351, 2 p., 1 tk .
Quelques problémes de l 'é ta t m ultinational dans la  Hongrie d 'a v a n t 1818. Az „É tudes 

des Délégués Hongrois au  XS Congrés In ternational des Sciences H istoriques" c. k-ben, Bp. és 
kny. [Bp.], 123— 119. p .; A cta H istorica 1. tom . 1— 3. fase. 123— 119. p.

The nationality  problem in H ungary  in  1818— 1819. Az „É tudes des Délégués Hongrois 
au  X6 Congrés In ternational des Sciences H istoriques" c. k-ben, Bp. és kny. [Bp.], 235— 277. p .; 
A cta  H istorica 1. tom . 1— 3. fasc. 235—277. p.
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Gyónt Mátyás
(1313—1355)

Közel negyedszázada, amikor a volt Magyar Történettudományi In
tézet egyik munkaszobájában először találkoztam vele. A nyurga, szőke 
fiatalember aranykeretes szemüvege mögül jellegzetes udvar-as. kissé tar
tózkodó mosolyával köszöntött, mint az Intézet fiatal, múlt nélküli mun
katársát. Bár két esztendővel fiatalabb volt nálam, már híre volt tudo
mányának. Az alkotásban kitűnt tudósnak kijáró tisztelettel néztem fel 
rá és nem sejthettem, hogy egyszer majd egyike leszek azoknak, akik sír
jánál búcsúszavakat mondanak.

Rokonszenvemet nemcsak az tette indokolttá, hogy mindketten vidéki 
középiskolában álmodtuk meg első tudományos terveinket, hanem maga
tartásunk, sőt részben érdeklődésünk hasonlósága is. Gyóni Mátyásnak, 
mint magamnak is, az volt kezdettől fogva szilárd meggyőződése, hogy 
a történelem a valóság tudománya s a tudomány nem öncél, hanem az 
élet szolgálata. A valóság becsületes, minden mellékszemponttól meg
tisztított megállapítása a tudásnak végsőkig kifinomított módszereivel és 
eszközeivel, ez volt emberien nagyszerű célk tűzése. Kezdettől fogva elisme
rést aratott bizantinológiai munkái (Magyarország és a magyarság a bi
zánci források tükrében. Bp. 1938; A magyar nyelv görög feljegyzéses 
szórványemlékei. Bp. 1943.), a teljes fegyverzettel felövezett filológust 
árulták el, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy emberileg lehetséges 
módon véglegest alkosson. Míg első munkái a magyarság helyét keresték 
a világban, 1942 óta a magyar—román együttélés kezdeteinek rejtélyes 
múltja felé fordította figyelmét. A filológus történésszé vált újabb és vég
érvényes érdeklődési te.ületén. Gyóni Mátyás számára a filológiai és tör
téneti kutatómunka politikum volt, a szó legtisztább és leghatékonyabb 
értelmében. Óhajtotta a magyar és román nép békés együttélését és ba
rátságát és látnia kellett, hogy a burzsoá nemzeti ellentétek mint ugrasz
tották egymásnak ezt a két egymásrautalt népet legutóbb a második 
világháborúban. Szent meggyőződése volt, hogy a két nép igazi barátsá
gát szolgálja a maga részéről, amikor egy hallatlan élességgel és kölcsönös 
elfogultsággal vitatott kérdést, a román ethnogenezis kérdését bizánci for
rásainak kritikai vizsgálatával tisztítja meg nacionalista-soviniszta terhétől 
és helyezi a valóság tiszta világosságába. Impozáns céltudatossággal jelen
tette meg azóta sorra kisebb-nagyobb tanulmányait, amelyek a román tör
ténet egyes bizánci, orosz, szerb, latin forrásainak vizsgálatával foglalkoz
tak. Kevés tudós akad, aki életét oly világos és szilárd elhatározással 
szánta rá egy meglátott feladat megoldására, mint Gyóni Mátyás. Nagy
szerű tudományos életterve, mélységében, sokoldalúságában, alaposságában 
példaképül szolgálhat minden tudósnak, a legnagyobbaknak is. Nem lehet 
meghatottság nélkül nézni hatalmas, tiszta vállalkozására, melyből mit
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megvalósított, sziklaszilárd érvényességű és ami korai halálával elmaradt, 
pótolhatatlan, fájdalmas veszteség. Munkatervéről és megvalósításairól 
maga számolt be 1953. november 2-án az I. Osztály felolvasó ülésén. 
(Ld. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osz
tályának Közleményei V. k. 1—4. sz. 71—78.) A román nép kialakulása 
színterének és eredetének kérdését a teljes forrásanyag alapján, az ókori 
és a középkori történet, a régészet, a nyelvészet, az embertan és a nép
rajz anyagával és módszereivel akarta megoldani. Első lépésként a már 
kialakult, vlách néprészekre vonatkozó írott, görög és egyéb nyelvű forrás
anyag vizsgálatát választotta. Ez volt az a terület, amelyen módszeresen 
haladva szilárd eredmények ígérkeztek: innen időben előre és visszafelé 
haladva meg lehet közelíteni a rejtélyt. Három kötetesre tervezett forrás
tanulmány-gyűjteménye (Forrástanulmányok a románok X—XIII. századi 
történetéhez) keletkezési sorrendben hiánytalanul tartalmazta volna a vo
natkozó korszak hitelesen románokra vonatkozó, kritikailag megtisztított 
forrásait éppúgy, mint a tévesen rájuk vonatkoztatottakat. A szövegeket 
a források keletkezési sorrendjében forráskritikai tanulmányok követték 
volna. Sajnos, Gyóni Mátyás az I. kötetbe szánt forrástanulmányoknak 
mintegy csak felét dolgozhatta ki és közölhette nyomtatásban önállóan és 
különböző hazai és külföldi folyóiratokban. Ezek a tanulmányok egytől 
egyig jelentős, szilárd megalapozású, mondhatni végérvényes, eddig senki 
által meg nem cáfolt eredményeket jelentenek egy olyan területen, melyet 
az elfogultság és a sovinizmus gyűlölködése fertőzött meg. Elképzelhetet
len kára a tudománynak és népeinknek Gyóni Mátyás korai kiesése a tu
domány harcosainak sorából. Hosszú-hosszú idő fog eltelni, míg az elejtett 
fonalat olyan nagyszerű tudományos képességű, sokoldalú felkészültségű 
és igaz emberi tulajdonságokkal rendelkező tudós veheti fel újra, mint amilyen 
Gyóni Mátyás volt. Mélységesen tragikus, hogy akkor szűnt meg Gyóni Mátyás 
élni, amikor életművének feltételei kivirágzóban voltak. A Román Nép- 
köztársaság Akadémiája az elmúlt évben tűzte ki a román eredetkérdés meg
oldására vonatkozó tervét, melynek végrehajtásában a népek baráti együtt
működése során román tudósok mellett szovjet, bolgár és magyar tudósoknak 
is, utóbbiak közt elsősorban éppen Gyóni Mátyásnak lettek volna feladatai.

Gyóni Mátyás, az alkotó tudós, nagyszerű oktató és nevelő is volt. 
A Történettudományi Kar Középkori Egyetemes Történeti tanszékének 
professzorát tanártársai mintaképüknek tartották. A számára szokatlan 
feladatot tanszékén áldozatos lelkiismeretességgel és alapossággal hajtotta 
végre, előadásai tartalmi és főtanai tökéletességükkel mély hatást gyako
roltak hallgatóira, akik szeretette! és fájdalommal emlékeznek elvesztett 
tanárukra. Az igazi tehetség ritka jelenség; az alkotás fejleszti, viszi előre 
a tudományt, a tudomány eredményei népünk és az emberiség í orsát. 
Összeszorult szívvel gondolunk Gyóni Mátyás tiszta, túlérzékeny egyéni
ségére és korai távozását intő példának tekintjük arra, hogy emberi ér
tékeinket még jobban értsük és beesüljük meg, nyugodt alkotásuk felté
teleit teremtsük meg. Az I. Osztály tudós levelező tagját, az egyetem ki
váló professzorát, barátai és tisztelői a rendkívüli, az igaz embert vesz
tették el a tragikus Mrtelenséggel távozott Gyóni Mátyásban. Emlékét 
szeretetünkkcl és alkotó munkánkkal szenteljük meg.* 7 .

*Megjelent a Magyar T udom ány I. (1936) évfolyam ában S3—87. !.
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3 . H TOT:

M a T M a c  ^ b O H M

Mainac JíbOHH, npo({)eccop Hcropnaecxoro i})axyabTeTa yHHBepcHTeTa HM. Jlopang 
STBeut, Mj!eH-KoppecnoHHenT BeHrepcxoíi AxaacMHH Hayx, cxoHxaaca HeoxnaaHHO 28 
ceHTHőpa 1955 roga.

Mainac JíbOHH poattaca B !9!3 roay, yHHBepcuTeTcxoe oőpa30BaHne on noaynna xax 
taeH KoaaernH HM. Höxter OTBeuj, H 3T0 npn^aao onpeaeneHHoe HanpaBaeHtte Been erő 
>KH3HH.B1942ronyoH paSoiaa B xawecTBe BH3aHTHHoaornaecxoro n őaaxaHcxoro pe({)epeHTa 
HayMHoro HHCTUTVTa HM. Han TeaexH. B npenoaaBaTeabcxyto paőoiy OH BxatoaH.icH xax 
accHCTeHT rpewecxoro ^maoaormtecxoro HHCTHTyTa ((tHaoaornaecxoro <})axyabTeTa. r.nacHOH 
oőaacTbto erő HaywHoro nccae,aonannn ŐMaa BH3aHTnHoaornH, B ee paMxax OH oőpamaacH 
raaBHMM o6pa30M x TCM oóaacTH.M, xoTopue Baa<HM aaa ocBcmcHtta BonpocoB Bem epcxon 
HCTOpttH CpeAHHX BeXOB. OH npHCTynHJl X COŐHpanmO BH3aHTHÍÍCXHX HCTOMHHHOB pyMMH- 
cxOH HCTopnH H x Hx oőpaőOTxe. B nocaeacTBHH on pacnpocTpaHHa CBoe HccaeaoBanne H 
Ha /tpyrnc ncTOMHHXH. OH 3aayMaa H3aaHHe rpaHRtto3Horo MaTepttaaa B Tpex TOMax, o 
neHHOCTH xoTopoti MoryT cBHReTenbCTBOBaTb erő tacTHMe HccaewBaHHH, HenoBTopuMMe
CBOHM HVTXHM aHaaH30M .

MaTttac Ĵ bOHH cTaji npH3nannMA! aemeaeM BH3aHTmioaornH tt B Mcn;aynapo,T.noM 
HayHHOM Mnpe. B To M<e BpeMu on cox pan na cBoto HcxatoHHTeabHO cxpoMnyx), Hecxoabxo 
3aMXHyTyxj HaTypy. B 1953 roay  OH őbta Ha3Haacn npo^eccopoM xa<{)eapM Bceoőmeii Cpea- 
HeBexoBoii McTopttH McTopnaecxoro (^axyabTeia yHHBepcHTeTa. Ha cBonx aexm tax, n ce.MH- 
HapcXHX 3aHHTHHX, HpOBeaeHHMX Ha BMCOXOM HayaHOM ypOBHe, OH BOCHHTMBaa B CBOHX 
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Em berábrázolás egy bronzkori tószegi edényen

A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának raktárrendezése során egy 
a bronzkor második periódusába tartozó, gondosan kidolgozott edény jól 
kiegészíthető kb. kétharmad része (1—2. kép) került elő egy olyan régi raktári

I. kép.

dobozból, amelyben kizárólag a tószegi telep kerámiai anyaga volt. Az edényen 
leltári szám nem volt; az együttes elhelyezése mégis arra engedett következ
tetni, hogy az edény Tószegről származik, amely lelőhelynek rendkívül gazdag 
leletanyagát sohasem tették közzé rendszeresen* kivéve a Csalog J. és Mo-
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zsolics A. által 1948-ban feltárt kisebb terület emlékeit. A több, mint nyolcvan 
éve összehordott — nagyobb részében gondos ásatásból származó — anyag 
közzététele régi mulasztást tenne jóvá s meggyőződésünk szerint a magyar 
bronzkor vitás kérdéseinek megoldását is előmozdítaná.

Az edény formája is feltűnő. Aránylag rövid és egyenes szájperemben 
végződő nyak után hirtelen szélesedő alsórész következik, amely legnagyobb 
öblösödését alsó harmadában éri el. Feneke lapított. Két szalagfüle meg-

2. kép.

állapithatóan a nyak tövéből indul ki s — a kiegészítés szerint is — a perem 
síkjából ki nem emelkedve érintkezett az egyenes vonalú szájjal. Kidolgozása 
a kor Ízlésének megfelelően rendkívül gondos. Felülete sima és fényes. Színe 
sötétszürke. Szájátmérője 7,5, magassága 15,3, feneke 6,6 cm.

Már ez a forma is megkülönbözteti bronzkorunk leletanyagában; a ügyei
met mégis inkább a díszítés ragadja meg, de nem az elő- és hátsórész nagy 
vonalaiban sok edényről ismert mintája (3. kép). Ezeken ugyanis két oldalon 
és felül három párhuzamos által határolt, középen három függőlegessel két 
részre osztott üres mező foglal helyet, amelyben többé-kevésbé szimmetrikus 
elosztásban öt-öt, — az egyikben öt-öt-három — rövid vonalka függ a legalsó 
vonalról lefelé; a legfelső vonalon egymással párhuzamos, sűrűn elhelyezett 
merőlegesek vannak. Ez a díszítés annyira az edény alakjából adódó felület-
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bő! következik, hogy nemcsak bemélyedő, de hasonló elgondolásból származó 
kiemelkedő mintákból is jól ismerjük.

Annál feltűnőbb az első és hátulsó rész két külső keretvonalával és a füllel 
határolt részen, mindkét oldalon ismétlődő díszítés. Mind a kettő lényegi
leg egyező, ha a kivitelben van is némi különbség. Ez a különbség egyrészt a 
gondosabb, szimmetrikusabb rajzban és a kompozíció alsó részének vonal
számában mutatkozik.

A kompozíció felső része függőlegesen álló vonal két oldalán és legvégén 
helyet foglaló, ferdén haladó és szöges megtörés után röviden végződő, két- 
két párhuzamosan elhelyezkedő mintából áll, amely éppen úgy ismeretlen 
eddig előkerült emlékeinken, mint a kompozíció alsó részét jelentő, egyik ol
dalon négy, másikon öt ágú, fésűszerű ábrázolás.

Máris megmondhatjuk, hogy a kompozícióban egy-egy fésű mintára 
állított ember alakot ismerünk fel, amelynek messzemenő kapcsolatai, illetőleg 
párhuzamai vannak. Ezekkel itt részletesen nem foglalkozunk.

Hogy ez a díszités sem a bronzkorban, sem Tószegen nem lehetett egyedül
álló, azt egy nagyobb méretű edény töredéke is mutatja (4. kép), amely 
ugyancsak a raktárrendezéskor, a tószegi dobozból került elő, leltári szám 
nélkül. Nem lehetett ez a díszítés csak bizonyos edényformához kötve, mert 
ennek a másik, alig görbülő felületen, töredékesen megmaradt darabnak a 
vastagsága is nagyobb méretű edényről tanúskodik. A töredék 12 cm hosszú 
és közel 1 cm vastag, ami, ismerve a nagyobb méretű bronzkori edények 
sokszor meglepően vékony falát, jelentős nagyságú edényre mutat.

A töredéken ugyanazt az ábrázolást ismertük fel, mint a fentebb ismer
tetett edényen. Kidolgozása azonban sokkal gondosabb, amit a töredékről is 
jól meg lehet állapítani. Eltérés csupán annyi, hogy a fésűszerű alsó résznek 
nyolc függőleges vonala van s a felfelé irányított kettős függőleges vonal 
nem szorosan egymás mellett fut és a két vonal közti rész rövid pár huzamos 
vízszintes vonalakkal — létraszerűen — tagolt. Ez a tagolás kétségtelenül
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egészen a karokat jelző — letörött — felső részig meglehetett. Ennek a résznek 
a kiképzését ugyan nem ismerjük, de nincs semmi okunk annak feltevésére, 
hogy a fentebbi két példánnyal ne lett volna egyező. A kiegészített raiz í<?v 
is készült (5. kép).  ̂ ^

Ez a sajátszerű, kétségtelenül emberábrázolás három problémát vet fel* 
éspedig:

а) az ún. békaedények (Krötengefäß) kérdését,
б) a kompozíció eredetének és elterjedésének kérdését,
c) az ábrázolás jelentésének kérdését.

4. kép.

Ezek közül itt most csak az ún. békaedények (Krötengefäß) kérdésével 
kívánunk foglalkozni. A másik két kérdést csak a szükség szerint érintjük.

Nem foglalkozunk azokkal a babonás hiedelmekkel sem. amelyeket G* 
WilkeS gazdag néprajzi és történelmi adatokkal olyan részletesen magyarázott. 
Bizonyító anyagából kiemeljük azt a podbabai edényt, amelynek" figurális 
díszítését, nemcsak rajzban, hanem fényképén is több közleményből ismerjük.

Wilke ezt az ábrázolást PiőtoP vette át, azzal a megjegyzéssel, hogy már 
Piő is békának tartotta.* Piő idézett munkája megfelelő helyének német 
fordításában azonban ez az állítás nem ennyire határozott: ..Auf dem Ge-
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fäßbauche stellen einfache regelmäßige Linien ein Geschöpf ohne Kopf dar, 
etwa wie ein springendes Fröschhin, das von Herrn R. v. Weinziri Eidechse 
benannt, nach einer Anmerkung des Professors A. Haskovec ein sitzendes 
Mamiiéin darsteilt. . Ebbői is iátszik, hogy Pic nem foglalt határozottan 
áliást az ábrázolás magyarázatában, Haskovec pedig már az emberábrázoiás 
gondolatát is felvetette.

J. Kern a nagyon töredékesen megmaradt ábrázolásokkal s az azokbói 
kombinált vonalas rajznak, az anatómiailag tökéletesen ábrázolt békacsont
vázzal történt egybevetésével tör lándzsát ameiiett, hogy mind a leitmeritzi, 
mind a podbabai rajz békát ábrázol. Ezzel a nem tökéletesen meggyőző bi
zonyítással elveti az emberábrázolás gondolatát," pe
dig gondos anatómiai rajzai éppen annyira nem meg
győzőek. mint a zsugorított temetkezéseknek a phoetus 
helyzetével való — már kísérteni se visszajáró — 
magyarázása. Ahogy ott hiányzott az őskori vagy 
primitív ember anatómiai ismerete, éppen úgy hiány
zik ebben az esetben is s csak nehezen lehetne olyan jó 
meghgyelőt elképzelni, aki akar a leitmeritzi, akár a 
podbabai ábrázolással a béka hátulsó lábainak olyan 
természetellenes helyzetét figyelte volna meg, mint 
amilyet a magyarázó rajz a békacsontváz lábcsontjai
nak ide-oda rakosgatásával magyarázatul elfogadtatni 
akar. Nem szólva arról, hogy a podbabai ábrázolás 
visszaadása nem is tökéletes, az ábrázolásban — még a 
leitmeritziben sem — néni tudjuk az állatábrázolást 
felismerni, hanem mi is vázlatos emberalakot —
guggoló helyzetben levő emberalakot — látunk benne. Ezzel termé
szetesen a spirálmeander kerámia díszítő formáinak igen sokszor erőltetett 
magyarázata, illetőleg levezetése is kellő értékére szállítódik le."

Nem tudjuk a békát felismerni abban a leitmeritzi ábrázolásban sem, 
amelyen az ízületek gömbökben futnak összeg s amelyet Wilke is ilyenül közöl."

Bár az alak lábtartása egészen különös, mégis inkább emberábrázolás 
töredékét látjuk benne, mint a teljesen elhanyagoltan ábrázolt lábú balíB° 
alakban, amely ugyan a régibb vaskor végéről származik, de az ízületek áb
rázolását hasonlóan oldotta meg. A podbabai edény képét közli Schranil is,** 
aki az ábrázolásban összehúzott lábú és karú embert ismert fel,*" megjegyezve
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ii
5. kép.

azt is, hogy az ábrázolás ugyanazon az edényen háromszor ismétlődik.
Mind^a három ábrázolás rajzát Stockyná! találjuk meg,*" aki az edény 

fényképét is közli.** A három rajz közül kettő nagyjából egyezik, bár ezek 
közül is az egyikben a guggoló embert határozottabban fel lehet ismerni. 
Kettőnél a kéz és lábfej is fel van tüntetve, míg a harmadiknál hiányzik.*" 
Meg kell jegyeznünk, hogy a fej mindhárom ábrázolásnál hiányzik, a törzs 
hármas, a karok és lábak kettős párhuzamos vonalakból állanak.

Stocky — bár ismeri Kern fennebb említett munkáját*" — az ábrázolás 
magyarázata kérdésében éppen úgy nem foglal hatarozottan állást, mint -Tan 
Filip,*" aki a horomericei és lovosicei töredékeket is közli — de szimbolikus 
jelentőségét elismeri. .,On peut douter de la signification symbolique de cet 
ornament, l'explication seule du dessin peut étre douteuse: on ne sait s il s ágit 
d'une resemblance humaine ou d un animal. Les deux opinions sont possibles 
et vraisemblablement le vas en question etait destiné á des rites magiques."
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A teljesség kedvéért kell megemlítenünk, hogy a podbabai edény legtöké
letesebb fényképét Georg Grant MacCurdy közölte és ő is — éppen úgy, mint 
mi — emberábrázolást látott benned^

Nem lehet kétséges, hogy ezeknek az ábrázolásoknak valóban mágikus 
jelentésük van, akár magukban állanak, akár az ugyancsak mágikus jelentőségű 
fésűvel kapcsolatban.

Ezen a véleményen van G. Schwantes is, aki — bár magyarázatát szo
rosabban a földműveléssel hozza kapcsolatba — békát ismer fel benned

Wilke a podbabai edénnyel együtt említ egy jordansmühli-° edényt is, 
amely bizonyos hasonlóságot mutat az előbbihez. Képét nem közli, de hivat

kozik Seger képanyagára.^ Sajnos, 
Seger az edény díszítésének leírásánál 
a szaggatott kettős vonallal ábrázolt 
alakot egyáltalán nem veszi figyelembe 
s nem foglalkozik vele. Ez az alak — 
amely a jellegzetes jordansmüldi egész 
edényen megvan — stílusában és alak
jában ahhoz a leitmeritzi töredéken kb. 
félig megmaradt darabhoz hasonlít, 
amelyet szintén Kern közölt^ s ame
lyet a magunk részéről éppen úgy em- 
berábrázolásnak tartunk, mint az eddi
gieket. Ugyanígy vagyunk a Buttler 
közölte békaábrázolással, amelyet egy 
fiatalabb tűzdelt szalagdíszes töredéken 
lehet látni.-3 Szerinte a kép a béka hátsó 
részét ábrázolja, de — ha a kép nincs 
megfordítva — mi a felfelé emelt, kö
nyökben meghajlított kart látjuk benne.

Mielőtt más alakú ,,béka" ábrázolásokra térnénk át, vessünk egy pillantást 
a spanyolországi sziklafestményekre, amelyeken igen sokszor találkozunk váz
latos emberábrázolásokkal.24

Ezeknek egy része csak e dolgozatban már nem érintett probléma fel
vetése keretében érdekel bennünket. Itt most kizárólag a guggoló helyzetű 
ábrázolásokat említjük. Ezek közül kettő, tökéletesen azt az alakot mutatja, 
mint a podbabai. Különbség csak annyi, hogy míg az a kéz- és lábujjakat, 
ha hiányosan is, feltünteti, az el estansiladoi (6/1. kép)^ és az abri de beniatjari"" 
(6/2. kép) példányok, vastagabb vonallal lévén ábrázolva, a végtagok ki
rajzolását elhanyagolták. Ezt nem tekintve mind a kar-, mind a lábtartás tel
jesen azonos. Hogy ez a guggoló helyzetű ábrázolás kedvelt volt, mutatja a 
Cueva de las Yacas del retamosoi^" (6/3. kép) rajz is, amelyen a csaknem 
vízszintesen szétálló combokkal s erősen behajtó alsó lábszárakkal ábrázolt 
ember, ívesen lehajló karjai alatt egy-egy pont van s az alak egy öt ágú 
fésűforma közelében guggol. Hogy a két ábrázolásnak benső kapcsolata van, 
azt nemcsak a mi egyesített ábrázolásunk mutatja (5. kép), hanem több 
olyan sziklafestmény is, amelyen esetleg még vázlatosabb emberábrázolás 
társul a fésűformávaps (6/4. kép), sőt itt-ott, a mienk módjára egyesül vele^ 
(6/5. kép). Erre egyébként magyarországi példát is idézhetünk. A Hódmező- 
vásárhcly-kökénydombi 2. Venus (6/6. kép) tiszai kultúrába tartozó, jellegzetes, 
motívumokkal díszített testének felső részén, hátul, két, pontokkal is díszített

6. Mp.
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fésűre állított vázlatos emberábrázolás is van, amelynek a termékenység
kultusz szolgálatában álló edényen való megjelenése csaknem kétséget kizáróvá 
teszi hasonló jelentőségét."" De van — időben és térben ugyan nagyon távol
— még egy, ami ezeknek az ábrázolásoknak emberi jellegét kétségtelenné 
teszi. Azokra a faragott botokon levő guggoló emberi ábrázolásokra gondolunk, 
amelyek a Marquesas-sziget"^ őslakóinak botjain, főhelyen vannak kifaragva 
s amelyek egészen az aprólékos részletek kidolgozásáig elmern e, félreismer- 
hetetlenné teszik az emberi alakot. Nem zsugorított helyzetről van itt szó
— a temetkezésnek ezt a módját az őslakók nem is ismerik — hanem guggoló 
emberekről, amit az eddig felsorolt őskori vázlatos rajzok is mutatnak.

Nem hagyhatjuk emlités nélkül a VI. századi görög iparművészet szép 
alkotását, az un. Grimani kancsót sem,"" amelynek szájperemét a szépen Ívelő 
füllel egy guggoló férfi tökéletesen megformált alakja köti össze. Ha ezt az 
alakot hátulról nézzük és fő alkotóvonalainak vázát igyekszünk magunk elé 
képzelni — ami a kitűnő alkotás mellett nem túlságosan nehéz — tökéletes 
képét kapjuk a podbabai rajznak. Ezen a kanoson pedig az emberábrázolást 
nehéz volna elvitatni.

Kiegészítésül Kern említett közleményéhez G. Kossina"" is közöl két 
,,béka" alakot ábrázoló edényt, illetőleg töredéket. Az egyik egy Assenheim- 
ből származó töredék, amelyet E. Anthes közölt először, aki az ábrázolásról 
csak annyit jegyez meg: ,,Doch muß man sich hüten, darin etwa die unbehol
fene Darstellung einer menschlichen Gestalt erkennen."34

A szerencsésen megmaradt ábrázolás központi részét, két. nagyjából 
függőleges vonal között enyhén bemélyedvc végigfutó párhuzamos által két 
részre osztott felület adja, amelynek mindkét részét vízszintesen vagy kissé 
ferdén haladó vonalkák tagolják. Ennek a résznek csaknem a legalján mindkét 
oldalról három-három nagyjából vízszintes indul, amely szögesen megtörve, 
függőlegesen halad lefelé, ami csak úgy élhető el, hegy minden vízszintes és 
minden belőle induló függőleges hosszabb az alatta levőnél. Ez a szokatlan 
hármas vonal a guggeló helyzetben levő lábnak felel meg. A felső harmad
részben a láb ábrázolásánál alkalmazctt eljárás szerint alkotott karok négyes 
vonallal vannak jelölve. Már a legalsó is hosszabb, mint a láb legfelső vonala 
s igy természetesen a legfelső aránytalanul hosszabb lett, mint a láb ábrá
zolásában alkalmazott leghosszabb vonal. így a rajz egészen eltorzult, ami 
már Kossinának is feltűnt. A fejet nem ábrázolták külön, de a törzsnek 
aránylag elég nagy meghosszabbítása kétségtelenül a fejet akarta jelölni. 
Wilke ezt az ábrázolást is elfogadja, s benne ő is békát lát.""

Hogy ez a rajz nem békát, hanem embert akart ábrázolni, azt a hazai és 
külföldi irodalomból vett analógiák egész sora igazolja.

Hasonló, de csak egy vonallal ábrázolt elgondolást látunk egy andalusiai 
rajzon a palaeolitikum végéről, ahol a teljesen stilizált, pár vonallal ábrázolt 
cmberalakok már megjelennek"" (6/7. kép).

A spanyolországi sziklafestmények közt ezzel az egyvonalú ábrázolással 
igen sokszor találkozunk. Legyen elég a Rcche de San Bias"? (6/8. kép) és 
a Tabla de Pochio"" (6/9. kép) félreismerhetetlen emberábrázclásaira hivat
kozni, ahol a fej vagy csak alig kiemelkedő vonallal, vagy sehogy sincs jelezve. 
Egyes esetekben még az ábrázolás tengelyeként szolgáló függőleges is egész 
a lábak végéig leér, akárcsak az assenheimi példányon.

Ezeken a festményeken a vázlatos emberábrázclásoknak sok olyan típu
sával találkozunk, amelyekre más helyen tárgyalandó probléma megvilági-
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tásánál még szükségünk lesz. Itt csak azokat kívánjuk megemlíteni, amelyek- 
néí a íábak és karok is néni szögietben megtörve, hanem körívesen helyez
kednek ei. Iiyenek a de Pefia Tu^ (6/10. kép) és Pata da Moura*" (6/11. kép) 
jellegzetes péidányai.

De nem is keli külföldi példák után kutatni. Hazai leleteink közt leg
korábban a Körös-kultúrában találkozunk hasonló, de domborművű ábrá
zolással.^  ̂Ezen a karok hasonló tartása s a rövid, domború vonallal ábrázolt 
fej mutatja a határozott emberi alakot; lábtartása azonban nem azonos.

A bükki-kultúrában is felisme: hetjük ezt a vázlatos emberalakot, ha 
mindjárt felfelé tartott karokkal is.''2 Ezekkel kapcsolatban a vonaldiszes 
kerámiában talált állatábrázolásokról (Krötendarstellungen) is említést tesz 
Tompa, anélkül azonban, hogy a kérdésben állást foglalt volna.*'3 Lefelé 
hajlított karú formában jelenik meg Tordoson (6/12. kép). Hasonló kar
képzésű fejetlen emberábrázolás van azon a tiszai-kultúrába tartozó cserép
töredéken is, amely a termékenyítés aktusát (6/13. kép)*-'' ábrázolja s amely
nek párhuzamai a spanyolországi sziklafestményeken is megvannak.*^

Az elmondottak világosan mutatják, hogy a Kossina által békaábrázo- 
lásosnak mondott darab szintén az emberalakok közé sorolandó.

Több ügyeimet érdemel az előbbivel egyidőben bemutatott eberstadti 
edény*' díszítése, amelyben Kossina ugyancsak békát lát, bár látja, hogy 
minden egyes alakon a stilizálás hat lábat ábrázolt. Ebben a megállapításban 
ugyan tévedés van, mert egyik alaknak éppen úgy négy ,.lába" van. mint az 
eddigieknek.

Kár. hogy a gömbölyű fenekű edény alsó részén elhelyezkedő díszítés 
sei nem foglalkozott részletesen, mert sok űgyelemre méltó megűgyelést tehe
tett, vagy talán már megoldást is találhatott volna.

Az edényen kétségtelenül két szimbolikus motívumot kell megkülön
böztetni. A felső körben teljesen aszimmetrikus elhelyezésben tizenöt domború 
hátú fésűminta van.*3 Ezek a minták — ha kapcsolatban vannak is a négy 
űgurális ábrázolással — nem tartoznak szervesen az ábrázolt alakokhoz. 
Nem tagadható, hogy a felületes szemrevétel három alaknál megengedi a 
kapcsolat feltételezését. Hogy csakugyan nem tartoznak egyazon képhez, 
azt nemcsak az igazolja, hogy a negyedik példány felső vége két ilyen minta 
közé esik, hanem főként az, hogy a fésűminta tizenkétszer önállóan is meg
ismétlődik. Ha külön választjuk is, akkor sem tagadható, hogy a minta a űgu
rális formákkal egy felületen jelenik meg, tehát elgondolásban össze
tartozik.

Nem kívánunk itt a fésűmintákkal sem foglalkozni. Egyet azonban 
meg kel! jegyeznünk. Ez a minta, domború háttal nem egyedül ezen az edé
nyen jelenik meg. A spanyolországi sziklafestményeken a lapos felső részű 
rajzok közt egy domború hátú ábrázolás is előfordul a Cueva de la Vieja** 
(6/14. kép) egyik képén. Jelentősége ugyanaz lehet, mint a többi hasonló 
mintának.

Az eberstadti edény űgurális alakja is emberábrázolás. Törzsét aránylag 
széles szalag alkotja, amelyet alkotójának elgondolása szerint vonalkázott 
háromszögek díszítettek, egymás közé eső csúcsokkal. Hogy ezeket a három
szögeket nem rajzolták következetesen, azon — az egész díszítés elnagyolását 
ismerve — aligha lehet csodálkozni. Az első és utolsó bevonalkázott rész 
szabálytalan alakú minden esetben, de az egyik példánynál el is maradt a 
háromszög kirajzolása.
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Az így alkotott törzsnek feje nincs, de károm esetben az említett fésű
mintával olvad egybe, a negyedikben azonban apró, párhuzamos függőlegesek
ben végződik. Ez a vonaldísz — ellentétben a fésűmintákkal — az alak ki
egészítésének látszik. Egy alaknak két első és két hátsó végtagja van, 
a másiknak három-három pár. Az utóbbiaknál a végtagok két-két, szög
ben megtört párhuzamosból állanak. Az előbbinek bal alsó és jobb hátsó 
végtagjait három-három párhuzamossal rajzolták. Hogy mind a két, mind 
a három pár végtaggal rajzolt alak ugyanazt ábrázolta, azt az egész hasonló 
elgondolás igazolja. Nem kétséges ugyan, hogy mind a négy esetben ember
ábrázolással van dolgunk, de a három végtag-páros alak szokatlannak látszik 
még akkor is, ha — Kossina szerint — béka alakkal volna dolgunk. A spanyol 
sziklafestmények azonban itt is útmutatással szolgálnak.

A sok példa közül csak négyre hivatkozunk, ahol ezt az ,.emeletes" ember- 
ábrázolást határozottan felismerhetjük. Abri de las Vinas.s" grotte de Malas 
CabrasSi és Morciéauilla de la Gepera^ három pár végtagos ábrázolásai (6/15. 
kép) meggyőznek bennünket az eberstadti edény emberábrázolásáról.

A szabadon csapongó képzelet szülte ,,emeletes" alak még szertelenebbé 
is válhatik. Legyen elég arra az öt pár végtagos ábrázolásra hivatkozni, amely 
Murron del Pino^ festményén (6/16. kép) maradt reánk, s amely mindennél 
jobban mutatja, hogy a vázlatos ábrázolások mennyire eltávolodtak a natura
lizmustól. Az eberstadti edény három utolsó alakja csak az első lépést tette 
meg ezen az úton, de éppen úgy, mint a hivatkozott példák, embert akart 
ábrázolni.

Még egy ,.béka"-ábrázolást közöl Kossina. Ez a vaskori arcos urnák 
csoportjából származik s azon az urnán van meg, amely Strussendorfban^ 
került elő. Rajza pontozással készült. Fejet nem ábrázol, de a kitárt karokon 
a kéz három-három ujja is megvan. Feltűnővé teszi az alakot a két szét
vetett láb közé, a törzs vastagságában lenyúló phallosszerű rész, amely azon
ban alsó harmadában szétágazik. Az egyik ág lefelé halad, a másik kettő 
erre derékszögben két oldalt. A szétágazó részek kb. egyforma hosszúak. 
Kossina ebben az erősen stilizált képben is békát lát. Ali azonban embert 
ismerünk fel benne, amelynek szétágazó phallistikus ábrázolásában szimbólu
mot vélünk.

Az alak egyébként nem ebben a korban fordul elő először. A spanyol- 
országi Colom!rinass (6/17. kép) egyik sziklafestményén igen korai analó
giáját láthatjuk. A két darab lényegében egyezik, de sokban el is tér 
egymástól. A colondrinai példány ívesen lehajló karjai nem is egyenlők, 
de nem is egyformán hajolnak. A törzs vastagságú, phallosszerű szétágazó 
tag csaknem tökéletesen egyezik a strussendorfi példánnyal. Nem kétséges, 
hogy ez az ábrázolás is emberalak s ezzel valamennyi eddig említett 
alak ebbe a körbe kerül.

Aíég egy dolgot kell megemlítenünk. A felsorolt egyik-másik példányon 
az ujjakat is ábrázolták, rendszerint három vonallal. Ez az ábrázolás ki
mondottan emberalakok rajzain fordul elő. Hivatkozunk itt a Mansfelder 
Seekreis^ töredékére, amelyen a vadászjelenet képén látható kéz közül az 
egyik határozottan háromujjú, a másikon csak kettő vehető ki. Egy másik 
cserépen az emberi lábfejet is külön ábrázolták, egyiknél egy, másiknál két 
vonással, ami határozottan a lábbujjat akarja jelölni. Hasonló háromujjú 
ábrázolás a Körös-kultúrában is előfordul, domború képeken.^' Hogy emellett 
az ötujjas ábrázolás is megvan, mint azt egyebek közt a belasi (6/18. kép)ss
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dolmen rajza mellett a kökénydombi Venus^ domborművű képe is igazolja, 
nem jelenti azt, hogy a háromujjú ábrázolás kizárná az emberi jelleget. Az 
eddig szóban forgó példányokat tehát még ezen az alapon se lehet kizárni az 
emberi alakok köréből.

Az általunk ismert ,,békát" ábrázoló edények közt korban talán a leg
közelebb van a mi darabunkhoz az a példány, amelyet Friedrich Holter a 
trothaF** kora vaskori temető egyik gyenneksíi jában talált, tehát minden
képpen hiteles leletből származik.

A közleményhez négy fénykép is tartozik, amely az ábrázolást nemcsak 
eredeti nagyságban, de erősen nagyítva is bemutatja. A rajz nélkül — amely 
az edény omphalosát is vonalas rajzban tünteti fel — sokkal világosabban 
lehetett volna az ábrázolásban azt látni, ami valóban benne van. Igaz, hogy 
az omphalosról megállapítja: ,,Bemerkt sei noch, daß der Omphalos primär ein 
Element des Gefäßtypus und erst sekundär ein solches der Verzierung ist."*** 

Mi az omphalosban nem látjuk a díszítést, csak a szerkezeti elemet, amit 
a természetes nagyságú 4. fénykép is az objektív hiteles ábrázolásában mutat, 
így, sajnos, nem tudjuk megtalálni a tóba ugró békáról szóló gyermekmesének 
kapcsolatát sem a sírral, sem az edénnyel.^

Az ábrázolt alak feje, az assenheimi ábrázolás módjára,^ az edény pereme 
felé irányul. Ennél is a karokat rajzolták több vonallal (itt három, ott négy) 
éppen úgy, mint az assenheimi példányon. A lábak (itt két, ott három) vonala 
is hasonló elgondolásról szól, bármilyen tetszetős is volna a természethű 
gondolat, a kétségtelenül erősebb hátsó lábakról.^

Egyszóval, minket itt sem győz meg a kihalt és élő babonák tömege 
arról, hogy az ábrázolásban békát lássunk és ne embert, ha a babonák ősiségé- 
ben sem itt, sem Wilkét olvasva nem jut eszünkbe kételkedni.

Az itt tárgyalt különböző korú edényeken levő ábrázolások mutatják, 
hogy a palaeolitikumtól a vaskorig — itt most részletesebben nem érint
hető — térben és időben mennyire elterjedt jelenséggel van dolgunk. Ezek 
csoportjába kívánkozik a tószegi edény és töredék is, amely éppen úgy, mint 
a többi, emberi alakot ábrázol, a termékenység szimbólumával szerves kap
csolatban. Különböző korok, és egymással nem is érintkező területek, hasonló 
gondolatának megnyilvánulását láthatjuk benne.
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J. Banner:

Representation of Man on a Bronze Age Vesse! of Tószeg (Hungary)

The author of this article has found in the settlement of Tószeg — the oldest 
Bronze Age settlement known in Hungary and often mentioned both in Hungarian 
and foreign literature — dating back to the Bronze Age and stored for a long 
time, one part of a characteristic vessel that can bo put together quite well (Fig 1 
and Ű), and a relatively little part of a bigger vessel (Fig 4). The spread picture 
of the vessel that can be put together with authenticity (Fig 3) and the completed 
picture of the fragment (Fig b) show distinctly the ornamentation of the vessel 
on which the author has recognized a human figure in outline drawn like a comb 
in spite of the fact that one part of foreign literature either did not take a stand on 
explaining similar representations or recognized in it a frog or a lizard, and only 
a few experts see the representation of man in foreign analogies.

The best known among the analogies is that of Podbaba, in which Wilke, Pic, 
Kern, Kossina and Schwantes recognize the representation of a frog, Weinzirl 
recognizes that of a iizard, but Haskovec, Schranil and MacCurdy recognize the 
representation of a man. Kern sees a frog also in the Leitmeritz representation. 
Kossina is of the same opinion concerning the finds of Eberstadt, Strassendorf 
and Assenheim. Wilke, too, tries to establish the truth of the latter, Anthes, however, 
is careful of the definition.

Dividing the finds into groups and taking them into consideration partly of 
the Hungarian Tisza-, Bükk-, and Körös-cultures, as well as the finds of the 
Transylvanian Tordos, partly with the carved and not stylized and unmistakably 
human figure from the Marquesas Isles, and the bronze figure of the squatting man 
on the so-called jug of Grimani, but in particular the rockdrawings from Spain 
(Fig 6) the author proves that both the analogies of Tószeg and the foreign ones 
represent a man and arc of magic significance together with the combdrawing 
connected with them.
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A görög rabszo!gatartó  társadatom  k ia laku lásának  kérdéséhez

I . A  probléma

A rabszolgatartó formáció kialakulásának problémája egyike a marxista 
ókori történeti kutatás döntő fontosságú kérdéseinek. Általános történeti 
szempontból, az emberi társadalom egész fejlődésének vizsgálata szempont
jából rendkívüli jelentőségű annak a folyamatnak a kutatása, amelynek során 
az ősközösségi rend felbomlott, és kialakult a rabszolgatartó rend, az osztály
társadalom általában elsőnek tekintett* formája. Ez az általános folyamat 
azonban csak az egyes társadalmak külön fejlődésének konkrét elemzésén 
keresztül vizsgálható meg sikeresen. Az osztálytársadalom kifejlődése az egyes 
területeken — a -fejlődés általános törvényszerűségein belül — mindenütt 
más-más körülmények és feltételek közt megy végbe, s ennek megfelelően 
külön sajátságokat is mutat. Ezek részletes feldolgozása elengedhetetlen fel
tétele az egész folyamat teljes feltárásának. Ezen a kutatási területen belül 
magától értetődően kiemelkedő hely illeti meg az egyik legfontosabb rab
szolgatartó társadalom, a görög társadalom kialakulásának vizsgálatát.

A görög társadalom fejlődésének törvényszerűségeit a történelmi ma
terializmus elméletének következetes alkalmazásával elsőnek Engels tárta fel. 
A család, a magántulajdon és az állam eredete c. művében, amelynek két 
fejezetét (IV.—V.) szentelte a görög társadalom vizsgálatának. Ez a két. 
fejezet és az osztálytársadalom kialakulásának általános törvényszerűségeit 
összefoglaló IX. fejezet megteremtette a görög társadalomtörténet marxista 
kutatásának szilárd alapját, amely lényegét illetően, fő megállapításaiban 
és kérdésfeltevéseiben máig megőrizte értékét és érvényességét.

Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy az Engels által adott kép kibővítése 
és egyes esetekben megváltoztatása már régen szükségessé vált. Ne feledjük 
el, hogy Engels műve 1884-ben jelent meg ,2 tehát olyan forrásanyag alapján 
kellett megírnia, amely lényegesen kisebb és kevésbé feldolgozott volt, mint 
az, ami ma rendelkezésünkre áll. Azóta számos új (elsősorban régészeti) fel
fedezés bővítette a görög történelem kezdeteire vonatkozó tudásunkat. A múlt 
század végén és a századfordulón folytatott ásatások nyomán lett ismertté a 
krétai-mykénéi műveltségi amelynek teljes történeti jelentősége csak szá
zadunk kutatói előtt tárult fel. Ugyancsak a múlt század végén sikerült a 
nyelvészeti kutatásnak fényt deríteni a görögség előtti őslakosság kérdésére.* 
Homéros és a homérosi eposzokban tükröződő világ történeti megértéséről 
is csak pár évtizede beszélhetünk" s csak három éve, hogy a lineáris B írás 
megfejtésével a mykénéi gazdaság- és társadalomtörténet felbecsülhetetlen 
értékű új forrásai jutottak kezünkbe." Az archaikus kor anyagi kultúrája is 
csak az utóbbi évtizedek kutatásai alapján vált ismertebbéi A feliratos anyag 
óriási mértékben gyarapodott." Sok új anyagot hoztak az egyiptomi papirusz
leletek is;" mindenekelőtt az athéni történelem egyik legbecsesebb forrásának, 
az aristotelési ,,Athénaión politeia"-nak az előkerülése jelentett felbecsül-
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hetetlen gazdagodást a tudomány számárad" Fölösleges folytatni a fel
sorolást.

Ez az óriási anyag és a belőle következő eredmények sürgetően szüksé
gessé teszik az új — vagy új formában felmerülő — kérdések megvitatását és 
megoldását. Ezek közül, mint leglényegesebbeket, már előre ki kell emelnünk 
néhányat. Engels a görög nemzetségi társadalom felbomlásának leírását a 
homérosi korral (i.e. X.—V ili., ill. mások szerint XII.—VIII. sz.) kezdi.** 
A krétai-mykénéi kultúra megismerése óta ezt a folyamatot időbelileg lé
nyegesen hosszabbnak kel! látnunk, s kezdeteit legalább ezer évvel korábbra 
kell helyeznünk. A fejlődésnek Engels ábrázolásában pár század idejére sűrített 
mozzanatait tehát egy időbelileg sokkal hosszabb korszakon belül kell el
helyeznünk. Be kell építeni a görög társadalomtörténetbe a krétai és mykénéi 
társadalmat, tisztázva ezek jellegét. Ide kapcsolódik az a fontos és tisztázatlan 
kérdés, hogy meddig beszélhetünk ősközösségi, nemzetségi társadalomról a 
görög fejlődésben. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a fejlődés vonala 
nem olyan egyenletesen emelkedő, amint Engels korában feltételezték: a 
fejlődés ábrázolásába be kell illesztenünk a mykénéi és az archaikus kor 
közti hanyatlás szakaszát is.

Új, beható vizsgálatot igényelnek az archaikus kor gazdasági fejlődése, 
társadalmának jellege és változásai is. Engels ugyanis — a források szűkössége 
és feldolgozatlansága következtében, és valószínűleg az egyszerű, áttekinthető 
ábrázolás kedvéért is — leírásában ezt a kort elsősorban mint a nemzetségi 
rend fokozódó bomlását és a rabszolgatartás elemeinek állandó növekedését 
jellemezte, amely már az archaikus kor folyamán elvezet oda, hogy a rabszolga
tartó termelés uralkodóvá válik, és a rabszolgák pl. Athénban már a lakosság 
többségét alkotják.*" Mai tudásunk ezt a képet jóval bonyolultabbnak mutatja, 
s több kiegészítést, sőt komoly változtatást tesz szükségessé, egyrészt a szabad 
kistermelők szerepével, másrészt a rabszolgaság jelentőségével és fejlődésének 
iránwáltozásaival kapcsolatban. Egyes idetartozó kérdésekre már maga 
Engels is több utalást tett, anélkül azonban, hogy ezeket részletesen kifejtette 
volna.*" A görög társadalom történetét tárgyaló művek számára azonban e 
mozzanatok teljes kifejtése nem mellőzhető feladat.

E problémakör sokoldalú vizsgálata és feldolgozása a marxista ókor- 
történészek egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladata; ez a feladat azon
ban ma még egyáltalán nem tekinthető elvégzettnek. Ennek a sajnálatos 
helyzetnek több oka is van. Egyrészt túlságosan kevés volt ezen a területen a 
konkrét kérdéseket feldolgozó kutatómunka, másrészt a kérdések vizsgálatánál 
túlságosan is csak ,,A család, a magántulajdon és az állam eredeté"-re támasz
kodtak, és elhanyagolták azokat az értékes útmutatásokat, amelyeket részben 
Engels más műveiben, de főleg Marxnál találhattak volna.** Mindenekelőtt 
azonban a szűklátókörű dogmatizmus volt az, amely a klasszikus művek 
betűjéhez való merev ragaszkodásával megakadályozta az új felismerések ér
vényesülését.*" Ilyen körülmények közt érthető, hogy a görög fejlődés új 
mozzanatokkal és szempontokkal bővített és főleg az új problémákat meg
oldó ábrázolása követelményének a görög történet eddigi marxista feldolgozásai 
nem tettek eleget. Ennek illusztrálására egy két szemléltető példát hozunk 
fel a két legfontosabb kérdéssel, a mykénéi kor fejlődéstörténeti helyével és 
az archaikus társadalom jellegével és fejlődésével kapcsolatban.

Mykénét pl. Szergejev görög története*" (lényegében helyesen) mint a 
kifejlett osztálytársadalom és állam korát jellemzi; hanyatlásának okait azon-
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ban csak bizonytalanul próba!ja megközelíteni, s utána a homérosi kor leírásá
ban Engels nyomán olyan módon kezdi ismertetni a görög nemzetségi társa
dalmat és annak bomlását (amely nyilván a Mykéné előtti időkbe nyúlik 
vissza!), mintha ez a bomlás csak most indulna, és Mykéné nem is létezett 
volna. A mykénéi kor-és az azt követő primitívebb viszonyok ellentmondását 
a Gyakov-Nyikolszkij-féle ókori történeti összefoglalás viszont úgy próbálja 
áthidalni, hogy — szöges ellentmondásban az emlékanyaggal — primitivizálja 
a mykénéi kort, éppen csak bomlásnak indult nemzetségi társadalomnak minő
sítve az egészet.*' Hasonló jellegű tévedést követ el a kitűnő angol marxista 
ókorkutató, G. Thomson is a mykénéi kor megítélésében.*" Az új szovjet 
világtörténet*" nemrégiben megjelent I. kötete az új anyag szélesebbkörű 
bevonásával, konkrétabb leírásokkal és többnyire óvatosabb megfogalma
zásokkal dolgozik, de az itt felmerülő elvi problémák megoldásához ugyan
csak nem jut el. — Mindez azért, mert Engels még nem nyilatkozhatott Myké- 
néről, és mert a homérosi kor társadalmát katonai demokráciaként, az ős
közösségi rend bomlásszakaszaként jellemezte.-"

Az archaikus korral kapcsolatban sem jobb a helyzet. Szergejev könyve 
megközelítőleg sem tud világos képet adni a kor fejlődési folyamatáról; pró
bálkozik ugyan a különféle tendenciák több oldalú megvilágításával — és ez 
elismerésre méltó törekvés —, de ezzel sajnálatos módon csak kiegyenlíthetet- 
lenül ellentmondó állításokba bonyolódik.^* Ezzel szemben a Gyakov-Nyi
kolszkij-féle tankönyv tárgyi hibákkal is megterhelt ábrázolására a kérdések 
vulgáris leegyszerűsítése jellemző.^ Itt a homérosi kor, akárcsak a mykénéi, a 
teljes primitivizálásnak esik áldozatul; az ezt követő korszak viszont a rab
szolgatartó rend gyors és teljes győzelmeként szerepel. Ebben az ábrázolásban 
elsikkad az archaikus kor gazdaságának és társadalmának egész sor fontos 
sajátossága, s nem kap helyes megvilágítást a késői archaikus kor forradalmi 
mozgalmainak jelentősége sem. A polis sajátságos szervezeti formája nem kap 
valóságos jelentőségének megfelelő, tárgyilag megalapozott értékelést.** Igen 
súlyos hiba az is, hogy a rabszolgatartó társadalom osztályszerkezetének áb
rázolásában többnyire teljesen összemosódik a ,,szabad" és ,.rabszolgatartó" 
fogalma. A szabad polgárság egészének a rabszolgatartókkal való azonosítása 
teljesen eltorzítja a valóság képét; s ez a tévedés annál is inkább menthetetlen, 
mivel Mejman és Utcsenko már régebben bebizonyították, hogy a szabadok 
jogi egységén belül a rabszolgatartók és szabad kistermelők élesen szétválaszt
ható külön osztályokat alkotnak.** — Nem mentes ezektől a liibáktól (ha 
enyhébb formában jelentkeznek is) a Vszemirnaja Isztorija sem.2" Szinte 
minden feldolgozásra jellemző az is, hogy csak egészen bizonytalanul és általá
nosságokban fogalmazva helyezik el a görög társadalom fejlődését az ókori 
fejlődés egészében; lényegében nem mennek túl azon az önmagában keveset 
mondó megállapításon, hogy a görög (és általában az antik) rabszolgatartás a 
fejlődés magasabb fokát képviselte, mint az ókori keleti.** Nem kapunk 
viszont feleletet pl. arra a döntő kérdésre, hogy miért éppen itt és ekkor fejlődik 
ki a rabszolgatartó társadalomnak ez az új formája. — Ez a pár példa is elég 
világosan mutatja, hogy a görög társadalomtörténet marxista kutatói előtt 
még milyen nagy feladatok állanak.

E feladatok elvégzéséhez szeretne hozzájárulás lenni ez a tanulmány is. 
A nagy terjedelmű, sokágú problémakör egészének teljes feldolgozását, lé
nyeges kérdéseinek megoldását természetesen nem tűzhettük ki célunkul. A 
kérdések jelentős része mai állásában — bármennyi előmunkálat áll is ren-
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delkezésünkre — még amúgy sem érett a végleges döntésre. Az óriási forrás- 
anyag feldolgozása a számunkra fontos szempontok szerint ugyancsak nem 
mondható még elvégzettnek. Ilyen körülmények között meg kell elégednünk 
azzal, hogy egy előzetes jellegű, vázlatos ábrázolásban foglaljuk össze a fejlő
dés iolyamatát a kezdetektől az V. századig, elkülönítve fő szakaszait és meg
állapítva ezek lényeges tartalmát. Ezen a kereten belül teszünk kísérletet 
egyes kérdések új szempontú megvilágítására is.

Az itt adott kép természetesen sok tekintetben hézagos és hipotetikus 
jellegű lesz; ez azonban a kutatás mai állása mellett még elkerülhetetlen. (Az 
ábrázolás vázlatosságához persze hozzájárult a nagy téma és a szűk keretek 
ellentéte is; ugyanez okból kényszerültünk arra is, hogy utalásainkat a leg
szükségesebb minimumra korlátozzuk.) Nem is törekszünk azonban többre, 
mint hogy néhány eddig kellően nem méltányolt mozzanatot, beillesszünk a 
fejlődés képébe, és egyes kérdéseket az eddiginél véleményünk szerint helyesebb 
megvilágításba állítsunk; ha ez sikerül, dolgozatunk elérte célját.

II. A fejlődés történeti áttekintése"

I .  A tteoíúí&MMt (I. e. IV. ezr.— II I .  ezr. közepe.)

A paleolitikumban — amint az általános európai viszonylatban feltűnően 
gyér leletek mutatják — a Balkán-félsziget déli része szinte lakatlan volt .23 
A neolit kor kezdetén azonban megváltozik a helyzet: a leletek sűrű lakosságra 
vallanak. A terület főleg kelet felől népesült be; keleten, Előázsiában az i.e. V. 
évezredben alakul ki és emelkedik csakhamar a fejlődés magas fokára az a 
neolitikus paraszti életforma, amelyet a kapás földművelés, állattartás, csi
szolt kőeszközök, fazekasság és szövés-fonás jellemez.^

Ez a neolitikus paraszti életmód még általál an nem jelenti a teljes le- 
települtség állapotát; a földművelés fejlődésének ezen a korai fokán állandóan 
szükséges új földek feltörése a hamar kimerülő régiek helyett^" és ez lassú, 
de folytonos vándorlásokkal jár. Ezek a vándorló paraszti csoportok népesítet
ték be valószínűleg még a IV. évezred folyamán a későbbi Görögország terü
letét.^ Kultúrájuk, az ún. Sesklo-kultúra^ a Duna-vidékig elterjedt rokon
kultúráival együtt számtalan helyi változatában is egységet alkot, amelyet 
szoros szálak fűznek az előázsiai, főleg a kisázsiai kultúrákhoz. Ez a régészeti 
egység egyben etnikai-nyelvi egységet is jelez: területe egybeesik az égéi 
szubsztrátumhoz tartozó helynevek elterjedésével.^

A görögországi neolitikum régészeti emlékei a fentebb jellemzett gazdasági 
állapotot mutatják; a viszonylag sűrű, erődítések nélküli falutelepülések a 
lakosság békés életéről tanúskodnak. A nagy számban előkerült női idolokat 
a kutatók nagyrésze a matriarchátus bizonyítékának értelmezik A lelet- 
anyagból nem lehet a lakosság közt jelentősebb vagyoni különbségekre követ
keztetni. Egészében a neolitikus kor az ősközösség virágzásának képét mutatja.

A III. évezred derekán, a valószínűleg északi bevándorlás következtében 
kialakult^ Dimini-kultúra leletanyagában azonban már felbukkannak bizo
nyos jelenségek, amelyek előhírnökei a nemsokára kibontakozó változásoknak: 
szórványosan előforduló arany- és réztárgyak — valószínűleg más vidékekkel 
folytatott cserekereskedelem emlékei —, és főleg: az első komoly erődítések, 
egy harciasabbá váló kor jeleik Ezek azonban még első jelek, amelyek csak 
távolról mutatnak a következő kor erőteljes változásainak irányába.
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Mint már a neolitikum végén, e korban is kimutathatók kisebb északi 
bevándorlások; ezek azonban nem játszanak lényeges szerepet. Ezzel szemben 
lényegesek maradnak, sőt megerősödnek azok a kapcsolatok, amelyek az é"ei 
világot Kisázsiához fűzik: innen terjed el hosszabb-rövidebb idő alatt e perió
dus folyamán a réz. majd a bronz használata, ami jelentős változásokat hozott 
létre a gazdasági életben.^ A leletek világosan mutatják a kereskedelmi kap
csolatok megerősödését Előázsiával és Egyiptommal.3s A települések már kez
eiének városi jelleget ölteni, gyakorivá válnak az erődítések és a környezetük
ből kiemelkedő, az átlagosnál nagyobb lakóházak. Kiegészítik a képet az e 
korból származó, sokszor művészien kidolgozott nemesfém tárgyak, sőt kincs
leletek, gazdag mellékletekkel ellátott temetkezések, amelyek nagy értékek 
felhalmozódását mutatják egyes személyek vagy cstportck 1 czén. Ez a fejlődés 
legerőteljesebben Krétán bontakozik ki, de a görög szárazföldön is figyelemre
méltó fokot ér el.39

Ezek a tények valószínűvé teszik, hogy az ősközösségi társadalom bomlása, 
a vagyoni rétegződés és az osztály viszonyok kialakulása nagymértékben előre
haladt ebben a korban. Ezt a feltételezést nyelvészeti érvek is megerősítik: 
jellemző módon a görögség előtti őslakosság nyelvéből a görög nyelvbe át
kelőit elemek közt olyanok találhatók, mint az CMm.r. úu-siúuM. pryúznis. 
tehát az ,.uralkodó", ,.király", ,.elöljáró" fogalmát kifejező szavak, másfelől 
pedig a <%Mfo3 (=szolga) szó.**" Ezek — a régészeti anyaggal együtt - világosan 
bizonyítják, hogy az e kor végén bekövetkező görög bevándorlás (i. e. XX. 
sz., 1. alabb) előtt az őslakosság az osztalytársadalom kialakulásának eléggé 
előrehaladott stádiumát érte el. A következő korszakban Kréta és a görög 
szárazföld fejlődésének különbségei az eltérő történeti körülménvek követi 
keztében élesebbekké válnak.

A loraí Axwat AeHoM I:or (I. e. III. ezr. 2. fele.)

3. .1 Mzépaő wíM&HÍ a  &ö2fp.s<! AeMw Aor (I. e. X X —X V II. sz.) 

a) X reía (A középső mittósi kor)

Kréta fejlődése zavartalanul folyik tovább ebben a korban is* a görög 
bevándorlás úgy látszik nem érintette a tengertől védett szigetet. Kedvező 
földrajzi helyzete (összekötő szerep Európa, Ázsia és Afrika között) és tér- 
me^zeti viszonyai elősegítették gazdasági életének gyors és nagyméretű íel- 
lendüMsét. Virágzó mezőgazdaság, sokágú, igen fejiett, művészi színvonalú 
ipái, Egyiptommal és Szíriával folytatott intenzív kereskedelem jellemzik a 
kor gazdasági életét,-" Az eddig is városias jellegű települések valódi városokká 
fejlődnek; az elért színvonalra jellemző, hogy a legjelentékenyebb, Knóssos 
lakossága 50000 fő körül lehetette  A kincsleletek, a palotaépítkezések, a 
települések általános jellege (a paloták körül csoportosuló, kifelé egyre sze
gényebb hazakból álló várostípus), az írás (hieroglif, majd lineáris A-írás) 
használata stb. Ínfejezetten tanúsítják a teljesen kifejlett osztálytársadalom 
és aliam meglétét.-" A valószínűleg egész Krétát egyesítő állam székhelyén, 
Knossos varosában csoportosult úgy látszik az egész sziget uralkodóosz- 
talya."*

A krétai társadalmat a szovjet ókortudomány általában ókori keleti 
típusú rabszolgatartó társadalomnak jellemzi. Ennek a feltételezésnek szi- 
gotuan véve csak két, egészen általános jellegű bizonyítéka van: egyrészt az
3*
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a tény, hogy Krétán osztálytársadalom létezett — ami az emlékanyagbói 
első pillantásra is világos — , másrészt az az elgondolás, hogy az osztály társa
dalomnak szükségszerűen első formája a rabszolgatartó formáció, amelynek 
az antikot megelőző fokozata az ókori keleti társadalom. Ezt az elgondolást 
bizonyos mértékig támogatják az olyan ókori keleti jellegű, régészetileg meg
fogható vonások is, mint pl. a királyi oikos irányító szerepe a gazdasági életben.*"* 
A krétai írás megfejtéséig azonban (ami talán már nem várat sokáig magára) 
nem állapíthatjuk meg pontosabban e társadalom sajátságos vonásait. Kréta 
kétségtelenül beletartozott a bronzkori civilizáció nagy előázsiai-északafrikai 
körébe, amely alapvető vonásait tekintve egységet alkotott; másrészt azonban 
ezen az egységen belül az emlékek Kréta kultúráját oly sajátságosnak, min
den más ókori keleti kultúrától annyira eltérőnek mutatják,*" hogy magában 
az alapul szolgáló társadalomban is lényeges különbségeket tételezhetünk fel.*?

- A krétai fejlődés lényegében az egész korszakban zavartalan; az 1700 
körüli földrengéskatasztrófa hatása csak ideiglenes, akár az 1580 körül bekö
vetkezett hasonló csapásé; ez utóbbihoz azonban már valószínűleg a száraz
földi görögök (achajok) betörése is társult. Ezután kb. egy századig (kb. 
1560—1460) Kréta és a felemelkedő új északi hatálom, Mykéné viszonya 
úgy látszik békés volt; a XV. század közepén azonban az achajok megvetik 
a lábukat Krétán, és 1400 körül bekövetkezik a knóssosi paloták végleges 
pusztulása. Az Aegaeis hegemóniája Mykénére száll át.*"

b) 4. f/ŐT-öy a2(i?-Mx/öM (A középső heüasi kor)
Kréta gyors fejlődésénél lassabban halad a görög szárazföldé, ahol a 

krétai virágkor idején már görög törzsek élnek. A görögök elődei az i. e. 
XX. században, a közép-hellasi kor elején vándorolnak be az Aegaeis terüle
tére. A bevándorlás előtt északabbra (az Észak-Balkánon vagy a Duna- 
medencében) elterülő lakóhelyeiken a fejlett neolitikum viszonyai közt éltek: 
gazdasági életük alapja az állattartás és ekés földművelés volt, társadalmukat 
a patriarchiális nemzetségi szervezet jellemezte.*"

A bevándorlók száma az őslakossághoz viszonyítva is igen jelentős 
lehetett; így érthető, hogy a görögség (több század leforgása alatt) nyelvileg 
macába olvasztotta az őslakókat. A bevándorlást ugyan nyilván harc és 
pusztítás kísérte^" de a következő időszakban kialakult az őslakosság és a 
bevándorlók végül teljes összeolvadásra vezető együttélése."* Az őslakosság 
nagy hatást gyakorolt a görögökre, amint azt a görög nyolv égéi jövevény
szavai (az új természeti környezet, a gazdasági élet és kultúra szókincse) 
világosan bizonyítják.""

Nem hiányzott ez a hatás a társadalmi élet területén sem: erre mutatnak 
a méltóságnevek és társadalmi viszonylatok fentebb már említett megjelölései 
(anax, basileus stb). A görögség azonban úgy látszik lényegében megőrizte 
magával hozott nemzetségi szervezetét; az idevágó megjelölések általában 
indoeurópai eredetűek (pl. genos, phratria, phylé, ethnos, stratos stb).""

A közép-hellasi kor régészeti képe nem mutat gyors fejlődést vagy nagy 
fellendülést; a leletekben általában egyszerű, paraszti jellegű életforma tükröző
dik."* Első pillantásra úgy látszik, hogy a fejlődés nem emelkedik a megelőző 
kor fölé, sőt a bevándorlás megrázkódtatásának eredményeként bizonyos 
visszaeséssel is számolhatunk."" Ugyanakkor azonban az alapvető technikai 
vívmányok terén folyamatos, emelkedő fejlődés mutatkozik: teljesen ural
kodóvá válik a bronzhasználat, s elterjed az addig ismeretlen fazekaskorong
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használata.^ Ebben a korban is találunk megerősített, várszerű helyeket 
(Aigina, Tiryns, Maltlii), amelyek hatalmi centrumok kialakulására utalnak. 
Valószínű, hogy a bevándorlás harcai is éreztették hatásukat egyrészt a főnöki 
hatalom megerősödésében és a nemzetségi arisztokrácia elkülönülésében, más
részt a hódítás útján létrejött intertrihális függőségi viszonyok elterjedésében. 
Az, hogy az osztálytársadalom irányában haladó fejlődés igen intenzív lehetett, 
mindenesetre lemérhető a következményeken: a mykénéi kor gyors és nagy
arányú fellendülésén is.

4. A MíyXvHíí A:or (I. e. X V I— X II I .  sz.)

A kor történetének menete a régészeti eredmények alapján nagy vonásai
ban elég világosan kirajzolódik: 1580 körül a Kréta elleni hadjárat jelzi Mykéné 
felemelkedésének kezdetét; ezt követi a kb. egy évszázados békés együttélés 
kora, amikor a krétai hatás tetőfokát éri el a mykénéi emlékanyagban, és 
a mykénéi kultúra elterjed az egész görög szárazföldön. 1460 körül már Krétán 
is megjelennek az achaj uralom első nyomai, s 1400 körül, Knóssos pusztulása 
után a mykénéi hatalom eléri csúcspontját: a következő két század a nagy 
várépítkezések és a Keletre irányuló kereskedelmi és politikai terjeszkedés 
kora, amelyet azután az 1200 után hirtelen bekövetkező katasztrófa zár le."?

Ami a mykénéi társadalom jellegét illeti, ez a legutóbbi időkig nehezen 
megközelíthető problémát jelentett, s ma is sok megoldatlan kérdést rejt 
magában. Bizonyos társadalomtörténeti következtetésekre természetesen már 
maga a régészeti emlékanyag is alapot adott. Világos volt pl., hogy a harci
kocsi használatának elterjedése — amely egybeesik a mykénéi kor kezdetével 
— olyan haditechnikai újitást jelentett, amely döntő szerepet játszott Mykéné 
hatalmának kialakulásában, s egyben feltételezi egy gazdag és hatalmas 
katonai-arisztokrata réteg kialakulását is.ss A mykénéi uralkodóosztály rabló
hadjáratokon szerzett gazdagságáról tanúskodnak azok a káprázatos kincs
leletek, amelyek érthetővé teszik, hogy miért nevezi az epikus hagyomány 
Mykénét ,.aranyban gazdag"-nak (polychrysos). A hatalmas várak, akna- és 
kupolasírok, útépítések, vízszabályozások (Kopais-tó, Hagios Elias-hegyi pa
tak) emlékei bizonyítják, hogy a kor uralkodói az alávetettek óriási tömegeinek 
munkaerejével rendelkezhettek. A magas színvonalon nagy tömegben elő- 
előállitott, a Földközi-tenger keleti medencéjében mindenütt elterjedt mykénéi 
kerámia — legalábbis egyes iparágakban — fejlett árutermelést és messzire 
nyúló kereskedelmet enged feltételezni^

A mykénéi achajok kereskedelmi és gyarmatosító terjeszkedésének, vala
mint Mykéné nagyhatalmi állásának megvilágításához értékes, bár szűkös 
és sok tekintetben vitatott anyagot szolgáltattak egyes ókori keleti — főleg 
hettita — írásos emlékek is.s° Megfelelő elővigyázatossággal a későbbi görög 
hagyományanyag — elsősorban a homérosi epika — is felhasználható a 
mykénéi kor állapotainak megvilágítására; kétségtelen ugyanis, hogy amint 
egyes régészetileg azonosítható tárgyak leírásában Mykénéig visszanyúló 
emlékeket őrzött meg a görög eposz, ugyanezt feltételezhetjük a társadalmi 
viszonylatokra vonatkozólag is.^ Egyes mozzanatok (Mykéné hegemóniája a 
többi acháj fejedelemség fölött, az öröklődő királyság, a katonai kíséret szerepe, 
az alávetettség egyes formái stb.) kapcsán ez a feltételezés igazolható is. 
Ez a forrásanyag azonban csak nagy óvatossággal használható, mivel az 
epikában a mykénéi elemek szinte elválaszthatatlanul összefonódtak a követ-
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kező korszakok itagyományanyagával. AmcHett úgy látszik, hogy az eposzok áltat 
ábrázolt mykénéi világ sajátságos módon primitívebb, mint az a kép, amelyet 
a régészeti emlékek és a nemrégiben megfejtett írásos források alapján nyerünk.*"*

Ezek az írásos emlékek — a lineáris B-dokumentumok — í953-ban 
közzétett megfejtésük óta a legértékesebb forrásanyagot jelentik.^ Fel
használásuknak természetesen nem egy korlátja van: mindenekelőtt az értel
mezés sok esetben vitatott volta, emellett a források erős helyi és időbeli 
korlátozottsága (egypár szórványos lelettől eltekintve az egész anyagot 
három hely: Knóssos. Mykéné és Pylos szolgáltatja, s a legterjedelmesebb 
forráscsoportoknál is valószínűleg csak egy-egy év anyaga van kezünkben), 
amihez még az anyag egyoldalúsága is társuí (csaknem kizárólag a királyi 
gazdaság ügyeire vonatkozó okmányok). Ennek ellenére ezek a dokumentumok 
a többi forráscsoportokból adódó tanulságok segítségével már lehetővé teszik 
hogy képet ha csak vázlatos és ideiglenes érvényű képet is — adhassunk a 
mykénéi gazdasági életről és társadalomról.^

A mykénéi kor gazdasági élete igen fejlett: az állattenyésztés és földműve
lés mellett (amelyben a gabonatermelésen kívül a kertgazdaság, szőlő- és olaj- 
termelés is komoly szerepet játszott) virágzik az ipar is (főleg a férn- 
feldolgozás. kerámia, szövőipar, építőipar); figyelemreméltó az egyes ipar
ágakon belüli messzemenő specializálódás.^ A régészeti anyag alapján konsta
tált, Itáliától Szíriáig és Egyiptomig nyúló kereskedelmi kapcsolatok fenn
állását most az írásos emlekek is megerősítik.*^ lg y  látszik, hogy az ipar és 
kereskedelem nagyrészt a királyi oikos tartozéka volt, amely — akár az ókori 
Keleten — irányító szerepet játszott az egész gazdasági életben. (Jellemző, 
hogy a dokumentumok is általában a gazdaság nyilvántartó, ellenőrző és 
irányító tevékenységének szolgálatában állanak.)

Az ipái* és kereskedelem nagy szerepe ellenére is természetesen a mező- 
gazdaság jelentősége a legnagyobb; ennek megfelelően rendkívül fontos az 
egész gazdasági-társadalmi struktúra szempontjából a földbirtokviszonyok 
szerepe."' Amint a lineáris B-okmányok mutatják, ebben a korban — leg
alábbis a fejlett centrumokban, mint Pylos, ahonnan idevonatkozó forrás
anyagunk nagyrésze származik— már a földmagántulajdon uralkodik. Az 
okmányok több földbirtok-kategóriát különböztetnek meg: mindenekelőtt 
megvannak a feweTMMok (a király, a hadvezér és a templomok birtokai), 
amelyek a közösségi földből „kihasított", elkülönített magánbirtok első for
májának emlékét őrzik nevükben. A földbirtok két fő formája azonban a 

(ko-to-na ki-ti-me-na) és ÁtoiKO (vagy kekeimena? =
— ko-to-na ke-ke-me-na). A két megjelölés jelentése vitatott; az elsőre vonat
kozólag a vélemények általában megegyeznek abban, hogy a teljes jogú magán- 
tulajdonban levő földet jelöli. A második egyesek szerint a még köztulajdonban 
levő, csak használatra birtokba vett földet jelenti,"" mások szerint a közföldből 
kihasított, de már ugyancsak magántulajdonba adott parcellákat."" Való
színűnek látszik, hogy ebben a (késo-mykénéi) korban a megkülönböztetés 
csak formális jellegű, és a birtokosok (legalábbis a nagybirtokosok) tulajdonosi 
jogot gyakorolnak mindkét kategóriába tartozó földjeik fölött; a ktoina ke- 
kemenaval kapcsolatban hasznait „bérli a nép tői'''** formula egy régebbi kor 
viszonyainak emléke lehet csupán, amikor még valóságosan is a földbirtoklás
nak két különböző formája létezett egymás mellett.

A földbirtokok terjedelmet tekintve már éles különbség állapítható meg 
a nagy- és kisbirtokosok között . Társadalmilag igen jellemző a földbirtokosok
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— többnyire nagybirtokosok — (ko-to-no-o-ko =  ktoinoochoi) és bérlők 
(o-na-te-re =  onateres) kategóriáinak különbsége. A nagybirtokok jelentős 
része kisbérietek formájában kerül megművelésre; ez elég jelentős földnélküli 
réteg létezését is mutatja. (Ugyanakkor a bérleti viszony az a jogi forma is, 
amelyben a nagybirtokosok birtokba veszik az egykori közföldeket.)

A mykénéi társadalom egész struktúrája kialakult osztálytársadalmat 
mutat. A társadalom uralkodóosztálya a katonai-földbirtokos arisztokrácia 
(da-ma-te =  damantes??*), akik — még a nemzetségi társadalomból örökölt 
formában _— korcsoportokra tagozódnak (mellidamantes, damantes, poroda- 
mantes). Úgylátszik, közülük emelkedik ki egy, az arisztokrácia felső rétegét 
képező, tisztségviselő kategória: a telestai (te-re-ta) csoportja. Nyilván az 
arisztokráciához tartoznak az egyes kisebb városok és a falvak fejei is. Ezek 
különféle, gyakran még a nemzetségi társadalom korából származó címeket 
viselnek ;'2 eredetileg nyilván a nemzetségi társadalom vezető funkcionáriusai, 
akik egyre inkább közösségük fölé nőnek, itt pedig már ,.hivatalnokokként" 
illeszkednek be az — ez esetben a pylosi — állam szervezetébe. Ugyancsak az 
arisztokráciához tartozik a papság külön csoportja is. A templomok jelentő
sége igen nagy: feltűnő a papnők (de általában is a nők) önálló szerepe. Igen 
nagy lehetett az arisztokráciához kapcsolódó kliensi viszonyok fontossága is.?"

Az arisztokrácia fölé emelkedik az állam vezetője, a király (va-na-ka — 
=  vanax). Uralma örökletes, despotikus jellegű, hasonló az ókori keleti uralkodó
kéhoz.'^ Kiemelkedő állását mutatja, hogy temenosa háromszorosa az arisz
tokrata felsőréteg tagjai (telestai) számára kiutalt földdaraboknak: gazdasá
gában rengeteg rabszolga dolgozik, kincstárában gyűlik össze a földekért 
járó beszolgáltatás; a legfontosabb iparágak (főleg a fémfeldolgozás) tágabb 
értelemben vett házi gazdaságához tartoznak, központilag irányított anyag- 
elosztással. és kezébe fut össze a külföldi kereskedelem haszna is. — A király 
mellett (legalábbis Pylosban) mint az állam második embere, a hadvezér 
(ra-va-ke-ta=lavagetas) áll. A speciális alárendeltek egész köre tartozik alája; 
de hogy jogköre pontosan miben állott, még bizonytalan, akár a méltóság 
eredete maga is.?"

Az államháztartással egybeeső királyi gazdaság (oikos) politikai, katonai 
és főleg gazdasági irányító szerepe külön hivatalnoki apparátust tett szüksé
gessé. Az emlékek alapján tudunk pl. hírnökökről (ka-ru-ke =  kérykes), levél
hordókról (di-pte-ra-po-ro =  diphtheraphoroi), parancsvivőkről (e-po a-ke- 
ri-a-te =  epos angeljantes), .,átvevő"-ről (o-pi-te-u-ke-u =  opiteucheus), 
s más nyilvántartó és felügyelői jellegű tisztségekről (e-sa-re-u =  exaireus?, 
a-ko-so-ta =  arxotas?).

A köznép helyzetéről egyelőre keveset tudunk. A centrumok területén 
úgy látszik kevés önálló kisbirtokos és sok kisbérlő alkotja ezt a réteget; ez 
utóbbiak és a gyakran ugyancsak bérlőkként szereplő rabszolgák közt nem lehe
tett túlságosan éles a határvonal. A megkülönböztetés azonban nem hiányzott; 
a ..szabad" kategória jelölésére szolgáló, később is általánosan használt ter
minus. az ..eleutheros" előfordul a lineáris B-okmányokban is (e-re-u-te-ro). 
Idetartozik az iparosok nagy része is, akik közül egyesek (pl. a kovácsok) 
kiváltságos helyzetben vannak, felmentve bizonyos általános szolgáltatások 
alól, sőt nem egyszer a tisztségviselőkkel együtt szerepelnek.'" Valószínű 
egyébként, hogy a köznép nagy tömegei nem a centrumokban, hanem a vi
déken, a falvakban laktak; ezek a faluközösségek beszolgáltatásokkal és ro
bottal tartoztak az uralkodónak. Feltehető, hogy a király a távolabb fekvő,
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hódítás útján alávetett terhieteket kíséretének odahelyezett tagjai vagy vala- 
melyik rokona útján kormányozta.??

A rabszoígák (do-e-ro =  doeíoi) száma a városi centrumokban jelentős 
lehetett; főleg a királyi háztartás, a templomok és a nagybirtokosok tulaj
donában voltak.?" A rabszolgaság jellege úgy látszik még általában patriarchá
lis: a rabszolgák sok esetben szabadokkal kötnek házasságot, s nemegyszer 
mint önálló kisbérlők szerepelnek. Különösen kedvezőnek látszik a templomi 
rabszolgák (te-o-jo do-e-ro =  theoio doeloi) helyzete.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a mykénéi társadalom az első 
kialakult, osztálytársadalom a görög nép történetében. Jellegének tisztázása 
még további kutatásokat igényel. Mindenesetre sok rokon vonás köti össze az 
ókori keleti társadalmakkal: pl. a föld köztulajdonának jogi formaként való 
fennmaradása; a királyi gazdaság, mint a gazdasági élet központja, amelynek 
függeléke az ipar és kereskedelem; a királyi bürokrácia, a templomok nagy 
szerepe, a faluközösségi szabadok alávetett helyzete, a rabszolgaság jellege 
stb. — Ugyanakkor azonban jellemző különbségek is mutatkoznak. A köz
tulajdon formája jobban megőrzi a nemzetségi-törzsi szervezet, a törzsi köz
tulajdon emlékeit.?" A királyi hatalom és a bürokrácia szervezete görög 
viszonylatban igen fejlett, de az ókori keleti fejlődés csúcsaihoz mérve csekély
nek tűnik. A templomok fontos, de nem kivételezett kategóriát képeznek. 
Feltűnő a katonai arisztokrácia, általában a katonai tényező nagy szerepe is.

Egészében tehát az ókori keletihez hasonló irányú és jellegű fejlődéssel 
állunk szemben. Ez a fejlődés azonban az ókori keleti fejlődés centrális terüle
teitől (öntözéses folyamvölgyek) távolabb eső, hozzájuk viszonyítva peri
fériális területeken, lényegesen eltérő földrajzi körülmények között, azoknál 
később és már azok hatása alatt is ment végbe; emellett a fejlődésben az 
átlagosnál nagyobb volt a hódítás, a katonai tényező szerepe. A fejlődés 
nem ért el olyan magaslatot, mint az ókori Kelet centrális területein, és csak 
á mykénéi kultúra legfontosabb centrumaiban (Boiótia, Attilia, Argolis, Lako
ma, Pylos) alakította át mélyebben a társadalom szerkezetét; a távolabbi 
területeken lényegében megmaradt a bomló törzsi-nemzetségi társadalom — 
amelyet azonban a centrumok uralkodóosztálya fölényes katonai erejével 
uralma alá kényszerített és kizsákmányolt. Ehhez az állapothoz az ókori 
keleti államok közül nem is a magasan fejlett Egyiptom vagy Babilónia 
szolgáltatják a legközelebb eső analógiát, hanem az olyan hasonló helyzetű. 
,,peremterületi", másodlagos fejlődésű államok, mint pl. Hatti vagy Mitanni.""

á . J z  díweweíí &or (I. e. X I I—X . sz.)

A XII. században az egész görög területen általános hanyatlás következik 
be: ez régészetlieg elsősorban az emlékanyag fokozódó elszegényedésében 
fogható meg. A kultúra színvonala mélyen az előző koré alá süllyed, s csak 
a XI. sz. végén és a X. században indul meg a lassú felemelkedés."* Már a 
kor elején szinte minden mykénéi várcentrum elpusztul, — mint a leletanyag 
világosan mutatja, ellenséges támadások következtében. Hogy ez a pusztítás 
az ún. tengeri népek vagy a dórok vándorlásának számlájára irandó-e első
sorban, valamint e vándorlások kronológiája és egymáshoz való viszonya 
máig élénken vitatott kérdés,"" de az összkép elég világos. A vándorlások és 
harcok káosza lesz úrrá az Égei-tenger vidékén: az újonnan benyomuló dór 
és északnyugati (thessalos, boiótos, éleios stb.) törzsek megszállják a mykénéi
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Görögország nagy részét; csak néhány terület (Attika, Arkadia) tudja magár 
megvédeni. Ugyanakkor a mykénéi görögség jelentős része kivándorol a be
török elől keletre (Kisázsiába és Kyprosba). E vándorlások részletei és dátumai 
bizonytalanok,^ de az bizonyos, hogy eredményük a görög törzsek elhelyez
kedésének nagymértékű átrendeződése volt: a történeti kor görögsége alap
vonalaiban ekkor alakul ki.

Mi okozta ezt a nagy átalakulást, és mi volt ennek társadalomtörténeti 
jelentősége? Nyilvánvaló, hogy a vándorlásoknak, általában a külső tényező
nek Mykéné összeomlásában játszott szerepe csak egyik oldala egy bonyolul
tabb folyamatnak: legalább ugyanilyen fontos volt magának a mykénéi 
társadalomnak fentebb vázolt belső állapota. A mykénéi terület nagy részén 
az osztálytársadalom fejletlen, kevéssé megszilárdult formái voltak elterjedve, 
amelyek fenntartásában igen nagy a szerepe a katonai elnyomásnak. Ilyen 
körülmények között a katonai erő bármilyen meggyöngülése az illető hatalmi 
alakulat azonnali bomlását idézhette elő. Emellett a mykénéi görögség sok 
kisebb-nagyobb állam keretében élt, amelyek állandó háborút viseltek egy
más ellen; a mykénéi királyok hegemóniája úgy látszik csak a kifelé folytatott 
rablóhadjáratok céljaira tudott ideiglenesen szélesebbkörű egységet vagy leg
alább összefogást létrehozni;8* az ilyen ingatag egység azonban, amelyet a 
legkisebb kudarc is megrendíthetett, nem küszöbölhette ki a belső háborúkat, 
amelyek állandóan rombolták és gyengítették a mykénéi társadalom szilárd
ságát. Ez a helyzet teszi érthetővé a XII. századi összeomlást^

° Mindenesetre az átmeneti kornak lényeges vonása, hogy a mykénéi 
társadalom magas fejlettségű viszonyai és intézményei (a nagy kiterjedésű, 
despotikus királyságok, a bürokrácia és a hozzátartozó írásbeliség, a társadalom 
rendi jellegű tagolódása, a fejlett házirabszolgaság stb.) eltűnnek vagy 
legalábbis erősen visszafejlődnek.^ Az erős visszafejlődés ott is konstatálható, 
ahol — mint Attikában — a fejlődés folytonosságában nem okozott szakadást 
a bevándorlás és hódítás.R'

A mykénéi társadalom szervezeti formáit új, nemzetségi jellegű formák 
váltják fel: a következő, történetileg jobban megfogható kor hajnalán a görög 
közösségekben nemzetségi-törzsi egységeket találunk; nagyrészüknél a genosok, 
phratriák és phylék alkotják a társadalom alapegységeit. Úgy látszik, hogy 
ebben a korszakban a mykénéi centrumoknak alávetett falusi közösségek 
felszabadulva önálló politikai szervezetekké építik ki a nemzetségi társadalom 
sokhelyütt még eleven, teljesen fel nem bomlott szervezeti formáit. A nemzet
ségi-törzsi elemek és szervezeti formák előretörése azonban egyáltalán nem 
jelentette a nemzetségi rend, az ősközösség visszatérését. Mindenekelőtt meg 
kell jegyeznünk, hogy a genos-phratria-phylé tagozódás, amelyet Engels még 
(főleg Morgan formailag megegyező, de tartalmilag sok tekintetben különböző 
indián párhuzamainak hatására) a görög nemzetségi társadalom eredeti és 
lényegében általános szervezeti formájának tartott, s" csupán az iónoknál és 
a dóroknál van meg (tehát a vándorlások megindulásakor legfeljebb Ivözép- 
Görögország keleti felére korlátozódott), és valószínűleg későn, csak a mykénéi 
kor végén alakult ki. Amellett jellemző az is, hogy a törzsszövetségi forma épp 
ebben a két esetben elválaszthatatlanul össze van fonódva a mykénéi királyság 
i<ren jelentős— semmi esetre sem törzsfőnökivé redukálódott — maradványai
val.^ Általában megállapíthatjuk, hogy a települések, a hagyomány, a kul
tuszok folytonosságával párhuzamosan megvan a társadalomtörténeti foly
tonosság is: a mykénéi társadalom osztálytagozódása és intézményrendszere
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visszafejlődött ugyan, de néni esett vissza a nemzetségi társadalom nullpont- 
jára; ugyanígy a gazdasági életben minden hanyatlás ellenére fennmaradtak 
a mykénéi civilizáció legfontosabb technikai vívmányai. Ami pedig a vándor
lások hatását illeti, az ezekkel együtt járó hódítások sok területen (Thessalia, 
Argolis, Spárta, Kréta stb.) új intertribális függőségi viszonyokat hoztak 
létre, amelyekből az osztálytársadalom sajátságos formája (hódításon alapuló 
jobbágyság) fejlődött ki.

Utoljára, de nem utolsósorban, kell utalnunk arra a fontos változásra, 
amely ugyancsak ekkor ment végbe: a vas használatának megjelenésére, 
illetve általános elterjedésere."" A megelőző korban a drága és költséges 
bronzból készült eszközök nem lehettek igazán általánossá, és felhasználásuk 
nem is alakította át a termelés (főleg a földművelés) egészét, nem emelhette 
a neolit korinál lényegesen magasabb színvonalra. A sokfelé előforduló, vi
szonylag könnyen hozzáférhető vas azonban, miután feldolgozásának techni
kája elérte a szükséges fokot, lényeges fordulatot hozott létre: a társadalom 
minden rétegét ellátta fémeszközökkel, le a legkisebb parasztgazdaságig, s 
addig ismeretlen mértékben emelte a termelés lehetőségeit. Ez a termelési 
technikában bekövetkezett változás nagyban hozzájárult az ősközösségi gaz
dálkodás még meglevő maradványainak felszámolásához, és döntő szerepet 
játszott a következő századokban az egész görög gazdasági élet és társadalmi 
szerkezet átalakításában."'

6'. d  A-o7-<M nrcAni'AtM to r  (I. e. IX —V III. sz.)

Az előbbiekben vázolt feltételek közt alakul ki a görög társadalomnak 
az a formája, amellyel a korai archaikus vagy általánosabban használt nevén 
homérosi"** korban találkozunk. A kor elején lezárulnak a nagv vándorlások,"' 
s bizonyos fokú nyugalmi állapot következik be, amely lehetőséget ad a bé
késebb fejlődésre. Ez a békésebb állapot persze viszonylagos: állandóan foly
nak az egyes törzsek és közösségek harcai egymás ellen, ezek azonban általában 
kisebb, zsákmányoló vállalkozások, vagy a határmenti földterületek fölötti 
viszálykodások: nem olyan messzire nyúlóak és nagyméretűek, mint a myké- 
néiek hadjáratai, és nem járnak a fennálló állapotok olvan gyökeres felfor
gatásával. mint a dór vándorlás.

Az új fejlődés a mykénéinéi kisebb méretekben, szűkebb területi egysége
ken belül, de szilárdabb alapokon indul meg. A gazdasági életben e korban 
bontakozik ki teljes mértékben az előző periódusban elterjedt vasfeldolgozás 
hatása, eleinte lassan, majd a kor vege felé a változó viszonyok között egyre 
rohamosabban. A kor gazdasága döntően agrár jellegű; viszonylag primitív 
kétnyomásos gazdálkodást használnak, bár a trágyázás és öntözés módszereit 
is alkalmazzák már."' Az ipar a mykénéi korhoz viszonyítva visszaesett, a 
specializálódás visszafejlődött; csak néhány iparág tartja' meg önálló fontos
ságát (a fazekasság, a kovács- és ácsmesterség); árutermelésről a kor nagy 
részében nem beszélhetünk, az iparosok (démioergoi) gyakran vándoréletet 
folytatnak és általában megrendelésre dolgoznak."" Társadalmi állásuk eléggé 
megbecsült: éppúgy a közösség köztiszteletnek örvendő ,,szakemberei" köze 
számítanak, mint a dalnok, az orvos, a hírnök, és a jós."" — A kereskedelem 
terén még nagyobb a visszaesés: a mykénéi kor messzire nyúló kapcsolatai 
helyén szórványos, szakkörit, primitív cserekereskedelmet találunk: a Föld
közi-tengeren már a megelőző századok folyamán a föníciai kereskedők vett ék át
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a, mykcnéiek helyét."' A görögök azonban — főleg a kor vége felé. a hajózás 
fejlődésével párhuzamosan — egyre inkább előrenyomulnak ezen a téren is.

A kor társadalmának jellemző osztálytagozódása: a nemzetségi arisztok
ráciából kialakult földbirtokos arisztokrácia és a köznép szembenállásai 
A köznép személyükben szabad emberekből áll; ezek többségükben kisbirtokos 
parasztok, de már korán sok köztük a földnélküli is. A rabszolgák száma és 
szerepe viszonylag csekély, a rabszolgaság a patriarchális házirabszolgaság 
keretei közt marad. — A korai archaikus társadalom speciális (de igen elter
jedt) változatát képviselik azok a területek, amelyeken a bevándorolt törzsek 
hódításai következtében a jobbágyrendszer vált úrrá (Thessalia, Argolis, 
Spárta. Kréta stb)."" E területek fejlődése a következő korban különböző 
utakon haladt: egyes esetekben a hódító törzsön belül is kialakult az arisztok
rácia, más esetben (Spárta) a hódítók egész közössége vált arisztokrá
ciává.*""

Az arisztokrácia mint jelentős földterülettel és állatállománnyal rendel
kező nagybirtokosok*"* osztálya emelkedik a köznép fölé. Gazdasága munka
erejét. a rabszolgák és — még nagyobb mértékben — a földnélküli parasztok 
közül kikerülő bérmunkások (thések) alkotják. Vagyonát növelik a harcok 
zsákmányai, a kalózkodás, a közemberektől különféle címeken (pl. bíráskodás) 
kapott ajándékok, illetve illetékek, a letelepült idegenek (metoikosok) védelem 
fejében fizetett adója, majd a kor vége felé a gyorsan fellendülő kereskedelem, 
akár a megvámolás, akár a közvetlen bekapcsolódás formájában.

Ebben a társadalomban a nemzetségi szervezet formái továbbélnek,*"" 
de erősen megváltozott funkciókkal, amelyek között leglényegesebb az arisz
tokrata uralom megszilárdítása, a köznépnek a régi, tradicionális, megszokott 
kapcsolatok segítségéve! politikai függőségben tartása. A nemzetségi társada
lom régi demokráciájáról szó sem lehet már ebben a korban.*"" Nincs komolyan 
vehető maradványa az ősközösség, a nemzetség' társadalom gazdasági alap
jának, a közös földtulajdonnak sem; a földbirtoklás uralkodó és általános 
formája a földmagántulajdon.*"*

Az arisztokrácia uralma az egész kor folyamán erősödik. Igen hamar fel
szívja a mykénéi kor erős királyi hatalmának maradványait.*"" és egyre foko
zódó mértékben aláveti magának a köznépet. Ez a tényleges helyzet egyre 
erősebb jogi és szervezeti kifejezést is kap. Az arisztokrácia a közfunkciók 
viselését szokásból törvénnyé és kiváltsággá teszi, és származására büszke, 
zárt és előjogos rendként (eugeneis, eupatridai) különül el a köznéptől. Jellemző 
példája ennek a fejlődésnek Athénben az ún. théseusi alkotmány.*"" De az 
egész görög területen általános jelenség, hogy az arisztokrácia, mint a ,.lova
gok" (hippeis, hippobotai) rendje zárt testületté különül el. A nevek nagyon 
jellemzően utalnak a lótartó és lovas-harcos arisztokrácia gazdasági és katonai 
fölényére.

Ilyen társadalmi viszonyok közt jönnek létre az archaikus- és klasszikus
kori görögség jellemző közösségi formájaként a polisok. A polis egy adott 
terület — túlnyomóan földművelőkből álló — lakosságának megerősített, 
városi jellegű települési formája, a földművelő közösség territóriumának poli
tikai központja, de (ebben a korban) nem ,,város" a fogalom gazdasági értel
mében. Ellentétben a középkori város általánosnak és szabályszerűnek tekin
tett típusával, amelyet a maga jellegzetes formájában általában az ipari és 
kereskedelmi munkamegosztás fejlődése hoz létre, az antik város már eleve 
meglevő keretet jelent az ipar és kereskedelem számára, amelyek jelentősége
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azonban — a mezőgazdasághoz viszonyítva — szinte az egész antik korszakon 
beiül másodlagos maradd"*'

A polis tehát, mint szervezeti forma, területe földbirtokosainak (mind 
arisztokrata, mind paraszti földbirtokosainak) politikai közössége, amelyen 
belül a kezdeti korszakban az arisztokráciáé a vezetőszerep. Ennek a vezető
szerepnek a szilárdságát főleg az arisztokrácia katonai ereje biztosítja: ők 
alkotják a lovasságot, a haderő lényeges részét, amellyel szemben a gyalogság 
ebben az időben még keveset számit, ők azok a ,,legkiválóbbak", akik első
sorban ,,védelmezik a városokat".* "R A polis szervezeti formája bizonyos fokig 
összefogja az arisztokráciát és a köznépet közös érdekeik, kifelé irányuló fel
adataik szolgálatában: a fő feladat éppen a szomszédokkal folytatott háború, 
a polis territóriumának megvédelmezése és kiterjesztése. Ezt az összefogást 
megkönnyítette az is, hogy ezekben a közösségekben az arisztokraták és a köz
nép távolsága megközelítőleg sem volt olyan nagy, az arisztokrácia hatalma 
távolról sem volt olyan abszolút és nyomasztó, mint pl. az ókori Keleten. Ez 
a helyzet teszi lehetővé a sajátságos polis-patriotizmus kialakulását, amely 
olyan megragadó erővel nyilatkozik meg már a homérosi eposzokban, s később 
a korai lírikusoknál is.*""

A korai polisok — e szinte kizárólag mezőgazdasági jellegű, viszonylag 
fejletlen iparral és szűkkörű cserekereskedelemmel rendelkező, lényegében 
önellátó közösségek — társadalma összhangban volt a kor gazdasági életének 
általános jellegével. Azonban már a VIII. században megfigyelhető azoknak 
a tényezőknek működése, amelyek később megváltoztatják ezt a helyzetet. 
Az ipar, a kereskedelem, a hajózás föllendülése, az árutermelés kialakulása és 
fokozódó szerepe előjelei annak a változásnak, amelynek eredményeként meg
erősödnek és meggazdagodnak a régi, arisztokratikus társadalomban új és 
idegen elemet képviselő iparos- és kereskedőrétegek.

Elsősorban azonban nem is ezek jelentették a legsúlyosabb problémát, 
hanem a mezőgazdaság helyzete, az arisztokrácia és a parasztság viszonya. 
A kisbirtokosok már kezdettől fogva hátrányos helyzetben voltak az arisz
tokrata nagybirtokkal szemben; a természeti és egyéb csapások pusztításait 
jobban megsínylő, következményeit nehezen kiheverő kisbirtokosok gyakran 
eladósodtak és függő viszonyba kerültek arisztokrata hitelezőikkel szem
ben.**"

Emellett a földtelenek száma is állandóan növekedett. A görög száraz
föld művelhető területe — különösen a mezőgazdasági technika viszonylagos 
fejletlensége mellett — rendkívül kis terjedelmű volt; a termelés emelkedése 
nehezen tarthatott lépést a népesség szaporodásával. A kis paraszti birtokok 
nem voltak a végtelenségig oszthatók az örökösök között.*** Ilyen különösen 
kedvezőtlen viszonyok között már pusztán a természetes népszaporQdás is 
nehéz helyzetet teremthetett; de a helyzetet lényegesen súlyosbította, hogy 
jelentős területek — és általában éppen a földek legjava — az arisztokrácia 
kezén voltak. Az ekkoriban elterjedő belterjesebb kertgazdálkodás és általában 
a jobb gazdasági módszerek csak egy kisebb csoport problémáit tudták meg
oldani.

A földnélküliek egy része a fejlődésnek induló iparban találhatott megél
hetést; nagyrészük azonban kénytelen volt az arisztokrata nagybirtokon 
(esetleg a módosabb parasztoknál) munkába állni, állandó- vagy idénymun
kásokként, esetleg bérlőkként, általában nagyon nehéz, szinte rabszolgai hely
zetben.*^ De ez nem jelentett mindig biztosított megélhetést, nem is szólva
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arról, hogy a nagybirtokok sem tudták teljesen felvenni ezt az állandóan sza
porodó tömeget.

Az egyetlen viszonylag sikeres módszer e tömegek eltávolítása, a kiván
dorlás volt. Ezt a célt szolgálták a gyarmatosítások, amelyek a VIII—VI. 
században a görög történelem legjellemzőbb mozzanatai közé tartoztak. Az 
újonnan alapított gyarmati településeknek nagy szerepük volt a görögség 
általános fejlődésében, de az eredeti problémának csak részleges és ideiglenes 
megoldását jelentették."^

7. yi afc/ia:'Á:MS &or (I. e. V II—V I. sz.)

A régi, szűk keretekből kitörő, a gyarmatosítások során földközi-tengeri 
méretűvé tágult görög világban egyre gyorsuló iramban és egyre növekvő 
intenzitással halad előre az előző periódusban megindult fejlődés. A változások, 
amelyek az ipar és kereskedelem gyors fellendülésében, az árutermelés nagy
mértékű megnövekedésében és a pénzgazdálkodás megjelenésében nyilatkoz
nak meg, hamarosan átalakítják a görög gazdasági élet és társadalom egész 
szerkezetét."*

Az ipar a technika fejlődésével és a növekvő igényekkel párhuzamosan 
egyre inkább specializálódik; a legfejlettebb területeken (Korinthos, Attika, 
a kisázsiai városok stb.) megkezdődik a nagymértékű ipari termelés (főleg 
az agyag-, fém-, szövő- és bőriparban) mind a belső, mind a külföldi piac 
számára.*" Ebben az időben az ipari munkát túlnyomórészt szabad kézmű
vesek végzik, a rabszolgák száma jelentéktelen. (A további fejlődés folyamán 
a rabszolgák száma állandóan növekszik, de a rabszolgaság csak az V. század
ban lett döntően fontos tényező az ipán termelésben.)"" Az iparosok rétege 
egyre népesebbé és vagyonosabbá válik, s hamarosan politikailag is előre
tör.

A kereskedők helyzete még előnyösebb, gazdagodásuk még gyorsabb volt. 
A VIII—VII. században a görögök a kereskedelem terén elragadják a vezetést 
a föníciaiaktól, és azokét méreteiben is felülmúló kereskedelmi forgalmat fej
lesztenek ki. A gyarmatalapításokkal párhuzamosan, ezeket részint előkészítve, 
részint követve, a görög kereskedelem kiterjeszkedik a Földközi- és Fekete
tenger egész partvidékére. A görög ipar és mezőgazdaság termékeinek kivitele, 
a keleti luxuscikkek és az északi és nyugati barbár területek nyersanyagainak 
behozatala nagyméretű közvetitő szerepet hívott létre; emellett egyre jobban 
fejlődik az egyes területek belső piacára irányuló kiskereskedelem is."' Ez 
a fejlődés erősen megváltoztatta az arisztokratikus társadalom eddig meg
lehetősen stabil vagyoni viszonyait. A kereskedelem fontosságának növekedé
sét jól érzékelteti, hogy az arisztokrácia egy része is közvetlenül belekapcsoló
dik, ebből az új forrásból is növelve gazdagságát és hatalmát, bár az arisztok
rata morál ezt általában szégyenletesnek érzi.*"

A rohamosan fejlődő árutermelés szükségletei hamarosan elvezetnek a 
pénzverés feltalálásához. A vert pénz, a cserének ez az általános eszköze, 
amelyet az ókori keleti világ még nem ismert,**" i. e. 700 körül jelenik meg 
Lydiában és az ión városokban, tehát az ókori keletnek és a görögségnek a 
fejlődés élén járó határterületén. Szükségességét és időszerűségét gyors elterje
dése is mutatja: a VII. század folyamán minden jelentősebb görög városban 
megindul az önálló pénzverés. A pénzgazdálkodás, amint egyszer létrejött, 
természetesen a további fejlődés hatalmas lendítő erejévé vált.""
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A mezőgazdaság területén az új fejlődés hatása eleinte nem volt olyan 
egyértelműen pozitív, mint az iparban és a kereskedelemben. A kisbirtok 
függésbekerülése és a földtelenek számának növekedése az árutermeléssel és 
a pénzgazdálkodással rendkívül meggyorsult. Egyre több kisbirtokos vesztette 
el földjét vagy került egyre szigorúbb adósrabszolgaságba. A parasztság el
nyomatása és kizsákmányolása folyton nőtt. ellentéte az arisztokráciával 
egyre élesebb lett.

Ez a folyamat azonban nem jelentette az egész parasztság hanyatlását és 
helyzetének egyetemes romlását. A parasztság igen jelentős része sikeresen 
kapcsolódik be a fellendülő árutermelésbe és pénzgazdaságba, és bizonyos 
fokú jólétre tesz szert.*2' Ennek a gazdagodó rétegnek a hangját szólaltatja 
meg Hésiodos költészete. Ez a gyarapodás természetesen megfeszített munkát, 
állandó készenlétet jelentett, és gyakran más paraszti rétegek rovására ment 
végbe. Igen jellemző Hésiodos tanácsa, aki azzal biztat munkára és vagyon
gyűjtésre. hogy „így te veheted meg a mások földjét, nem más a tiédet" . ^ 2  

Ez a helyzet az egyes paraszti rétegek között is ellentétet hozott 
létre.123

Az alapvető ellentét azonban az egész parasztság (illetve a társadalom 
egészét tekintve: az egész köznép) és az arisztokrácia ellentéte volt. Az egyes 
paraszti rétegek célja különböző volt: a földnélküliek földet akartak, az el
adósodott, függőségbe jutott elemek szabadulást nyomasztó helyzetükből, az 
önállóságukat megőrzött, sőt gazdagodó rétegek helyzetük biztosítását és 
további terjeszkedési lehetőségeket. Mindezeknek a törekvéseknek azonban 
közös és fő ellensége a nagybirtokos arisztokrácia volt; ez ellen jön létre az 
egész parasztság összefogása.

A paraszti törekvések ezen a ponton találkoztak az iparosok és kereskedők 
céljaival: ezek a politikai egyenjogúságra, az arisztokrácia politikai monopóliu
mának megtörésére és a hatalomban való részesedésre törekedtek. Mindezek az 
erők egyesültek aoban a változatos, két évszázadon keresztül tartó harcban, 
amelynek folyamán a parasztság és az iparos-kereskedő rétegek megdöntik 
vagy legalábbis erősen visszaszorítják az arisztokrácia hatalmát.

Az egész korszakot kitöltő éles osztályharc több (időbelileg nehezen 
elválasztható) szakaszban és változatos formák közt megy végbe. A periódus 
elején — egy ideig az árutermelés és pénzgazdálkodás fejlődése által is segítve, 
mindenekelőtt az uzsoratőke terjeszkedésének gazdasági alapján — az arisz
tokráciának az előző korban megszilárdult hatalma nem hogy meggyengülne, 
de addig ismeretlen mértékben kezd erősödni, és olyan irányba fejlődik, amely 
végső fokon a köznép teljes gazdasági és politikai alávetettségét jelentené. Az 
arisztokráciának ez az elorenyomulasa azonban a köznép egyre erősebb és 
egységesebb ellenállásába ütközik. Ez a harc eleinte többnyire kompromisszu
mos megoldásokra vezet.

A törvényhozások — illetve a törvények kodifikálása — jelentik az első 
nagy engedményt, amelyre az arisztokrácia rákényszerül.^ Eddig az a helyzet, 
hogy az arisztokrácia a szokásjog letéteményese, magyarázója és alkalmazója, 
s ez fontos alkotó részé politikai hatalmának is. Ilyen körülmények között 
tág lehetőség nyílik arra. hogy a szokásjog tételeit az arisztokrata birák saját 
előnyükre önkényesen alkalmazzák. Ennek vet gátat a nép a törvények írásba 
foglalásával. Az írásba foglalás természetesen a minimumot jelenti; a törvény- 
hozások tartalma általában több ennél: magában foglalja a régi szokásjog 
átalakítását is, gyakran erőteljes arisztokrataellenes célzattal. Néha — mint
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So!ón esetében — a törvényhozás objektív jelentősége egyenesen politikai 
forradalommal válik egyenlővé.'^

A korszak másik fontos és jellemző változása volt az arisztokrácia mono
póliumát képező teljes politikai jogok kiterjesztése mindazok körére, akik mint 
hoplitések (nehéz fegyverzetű gyalogosok) teljesítettek hadiszolgálatot. — 
Ennek a változásnak a gazdasági előfeltételei: egyrészt a fémfeldolgozás olyan 
fejlettsége, amely már nagy mennyiségben és viszonylag olcsón állít elő ilyen 
fegyverzetet, másrészt széles rétegek olyan fokú jóléte, amely képessé teszi 
okét dyen fegyverek megszerzésére. Ezeknek a rétegeknek a köre sokkal 
szélesebb volt az arisztokráciánál: beletartozott a parasztság jobb módú 
része és az iparos- és kereskedő-rétegek. Ezek a középrétegek katonailag 
egyenlőkké lesznek az arisztokráciával (amelynek lovas harc-módja ebben a 
korban már elveszti régi jelentőségét) — és ennek eredményeképpen könnyeb
ben ki tudjak vívni a politikai egyenjogúságot, vagy legalábbis a jogok 
nagyobb mértékét.'^ Az előbbiekkel gyakran összefonódnak bizonyos hasonlóan 
timokratikus jellegű intézkedések, amelyek vagyoni alapon osztják el a politi
kai jogokat és kötelességeket.^" Az ilyen reformok áttörik az arisztokrácia 
hatalmi monopóliumát, elsősorban a démos meggazdagodott elemei javára 
s bizonyos jogokhoz juttathatják a középrétegeket is.'ss

Ezeken túlmenő eredményeket értek el az osztályharc fegyveres formái. 
Ebben a vonatkozásban a legkiemelkedőbb mozzanat a tyrannis létrejötte a 
legfejlettebb göiög városokban.'^ Az egyeduralom e sajátságos formája a 
társadalmi harcból, az arisztokrácia és a köznép küzdelméből született mec 
A tyrannos gyakran az arisztokraták közül kerül ki; személyében és irányában 
az arisztokrácia leghaladóbb, a kereskedelmi és ipari fejlődésben leginkább 
erdekelt csoportjait is képviselheti. Szerepében azonban a lényeges az. hogy a 
köznép élén, mint annak katonai és politikai vezetője jut hatalomra. A tyran- 
nosok uralma jellemző arra az átmeneti szakaszra, amikor az arisztokrácia már 
nem tudja megtaitani a hatalmat, de a demos, illetőleg vezetőrétege még nem 
elég erős arra, hogy saját kezébe vegye a kormányzást. A tyranni.^ jelentősége 
abban all, hogy erőszakos úton letöri az arisztokrácia uralmát, megsemmisíti 
vagy visszaszorítja gazdasági hatalmát (vagyonelkobzások, földosztások stb. 
útján), és elősegíti a parasztság és mindenekelőtt az iparos- és kereskedő
rétegek fejlődését.'S"

Ezeknek a harcoknak az eredményeként a tárgyalt periódus folyamán az 
arisztokrácia hatalma a legfejlettebb görög városokban összeomlott vagy 
erősen meggyengült.'"i Az arisztokrata nagybirtokokat felosztották vagy meg
nyirbálták: az arisztokrácia ezzel hatalmának legfontosabb alapját veszti el. 
Az adósrabszolgaságot és a hozzá hasonló függőségi viszonyokat felszámolták 
Szabadd út nyílt a parasztok, iparosok és kereskedők fejlődése előtt. A késői 
archaikus kor tehát összefoglalóan mint a szabad kistermelők arisztokrácia- 
ellenes osztályharcának és győzelmének kora jellemezhető.

Ennek a forradalomnak az eredménye volt a gazdasági élet. a társadalmi- 
politikai aktivitás és a kultúra nagyarányú fellendülése és kivételes intenzitása. 
A korszak egész életére meghatározóan nyomja rá bélyegét a felszabadult 
es virágkorát élő szabad kistermelés, amelynek a rabszolgamunka alkalmazása 
csak kiegészítője, de nem komoly versenytársa. Ennek megfelelően a munkát 
általános tisztelet övezi, nyoma sincs annak a lebecsülésnek, amely a rabszolga
munka fokozódó alkalmazása következtében később kialakult.'^ A munka 
megbecsülését es a felszabadult emberek munkakedvét tükrözi a kor művé-
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szete és ettől — jellemző módon — el nem választható ipara is."" A korszak 
mozgalmas viszonyai bámulatosan eleven és sokoldalú egyéniségeket alakíta
nak la : Solón pl. kereskedő, költő, hadvezér és államférii, Thalés filozófus és 
természettudós, de kereskedelmi spekulációval is foglalkozik, s beavatkozik 
a politika ügyeibe is, és így tovább. Az élettől elforduló elvonultság és a szűk- 
körű prakticizmus egvaránt ritka kivételek ebben a korban, amely minden 
tekintetben méltó megalapozása a görögség klasszikus virágkorának; a korszak 
kiemelkedő személyiségeinek életében szinte szabályszerűen összefonódik a 
gazdasági, politikai és kulturális tevékenység.*"

A köznép harcaiból és győzelméből azonban hosszabb töiteneti táv
latból tekintve — nem jött létre a szabad kistermelés hosszantartó virágzása, 
csupán átmeneti virágkora és vezetőszerepe. A démos győzelme az arisztok
rácia fölött a soraikból kiemelkedő új rabszolgatartó osztály számára készítette
elő az utat. . . , „

Az ősközösség bomlásától kezdve a társadalomban állandóan jelenlevő 
rétedet alkottak a rabszolgák, akik főleg az arisztokraták birtokában voltak.*"" 
Számuk és jelentőségük változó volt, egyes korszakokban (mykenéi kor, archai
kus kori adósrabszolgaság) jelentős méreteket is öltött, de egészében a rab
szolgaság fejlődése nem lépte át a patriarchális rabszolgaság határát. A rab
szolgák az archaikus kor végéig nem jelentenek döntő erőt a termelésegyetlcn
ágában sem. , , .

A kifejlődő árutermelés fő képviselői — az iparos retegek — azok, akik 
az egyre növekvő kereslet, kielégítésére már az itt tárgyalt periódus jolv aman 
fokozódó mértékben alkalmazzák a rabszolgák, mégpedig most már szabály
szerűen külföldről vásárolt rabszolgák munkáját."" Az adott társadalmon 
belül nehéz volt olcsó kizsákmányolható munkaerőt találni: az arisztokrácia 
ilyen irányú törekvéseivel éppen ebben az időben végzett a köznép. Ilyen 
köriilménvek között szükségszerű volt a külföldi beszerzés. A laoszolgák 
száma és" jelentősége egyre nőtt, és ezzel párhuzamosan növekedett az új 
rabszolgatartók vagyona és hatalma is. A következő periódusban, a klasszikus 
korban pedig a rabszolgák valóban döntő fontosságú tényezővé lesznek 
a termelésben (persze csak egyes fontos iparágak és a bányászat terüle
tén), és a társadalom rabszolgatartó jellege teljesen kibontakozik."' A ki
alakuló új rabszolgatartó osztályba beolvadnak az arisztokrácia maradvá
nyai is."3

Annak azonban, hogy ez az egész fejlődés vegbemehessen, szuksegszeru 
előfeltétele volt, hogy a szabad kistermelők forradalmi mozgalmai legyőzzék 
az arisztokráciát, és elhárítsák a fejlődés útjából azt az akadályt, amit az 
arisztokrata uralom és az uzsoratőke gazdasági terjeszkedése jelentett. Ok 
képezték az archaikus kori átalakulás fő mozgatóerejét, és ebben a korban az 
ő szerepük a legfontosabb. Erre a körülményre már Marx is felhívta a figyelmet 
egy megjegyzésében, amelyet az ókori történet kutatói sajnálatos módon egy
általán'nein értékesítenek jelentőségének megfelelően:"" ,,A kis parasztgazda
ság és az önálló kézműves műhelye, amelyek egyrészt a hűbéri termelő- 
mód alapjai, másrészt annak felbomlása után a tőkés üzem mellett álla
nak fenn, egyszersmind a klasszikus közösségek virágkorának alapjai is, 
miután az eredeti keleti köztulajdon felbomlott és mielőtt a rabszolgasag 
a termelést komoly mértékben hatalmába kerítette.""* Marxnak ez a meg
állapítása világosan és helyesen mutat ra az archaikus kori göiög táisada- 
lom sajátságos jellegére.
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A szabad kistermelők fontos szerepe egyébként megmarad a klasszikus 
korban is. A szabad munka csak lassan és csak bizonyos mértékig szorul 
háttérbe a rabszolgamunka mögött. A tényekből az is világosan kitűnik, hogy 
a rabszolgatartó termelés nagyarányú fellendülése — szemben az általánosan 
elterjedt véleménnyel"- — nem oka, hanem következménye volt az archaikus 
kor nagy átalakulásának, mint ahogy maga a rabszolgatartás sem az elsőd
legesen meghatározó, alapvető mozzanata az ókor gazdasági és társadalmi 
életének."^ A késői archaikus kor változásai, a köznép győzelme és a polis ezzel 
járó demokratizálása azonban az ókori történelem legfontosabb mozzanatai 
közé tartoznak, és a görög társadalom fejlődésének döntő fordulópontját 
jelentik. Ezekkel a változásokkal válik el a görög fejlődés útja az ókori keleti
től, s az ókori keleti társadalmakat utolérve s hamarosan túl is haladva, ezekkel 
lép a görögség a következő századokra az emberi haladás élvonalába.

IH . Összegezés

A történeti fejlődés áttekintése után kíséreljük meg a belőle adódó követ
keztetések rövid összefoglalását. — Mindenekelőtt élesen kidomborodik annak 
a ténynek a jelentősége, hogy a görög társadalom fejlődési folyamatában az 
archaikus kor századait megelőző, hosszú, a neolitikummal kezdődő korszak 
nem tekinthető a tulajdonképpeni, klasszikus görög társadalom kialakulása 
lényegtelen előzményének, amely csak kevéssé függ össze a következő korral, 
hanem elválaszthatatlan és lényeges része ennek a mind a görögség előtti 
őslakosság, mind a görögség őstörténetét is magába foglaló folyamatnak. 
Ilyen módon az is világossá vált, hogy a klasszikus görög társadalmat létre
hozó fejlődés nem egyszerűsíthető le az ősközösségi-nemzetségi rend pár év
század alatt (t. i. az archaikus korban) végbemenő felbomlására, amellyel e 
még Engels ábrázolásának is alapul szolgáló elképzelés szerint párhuzamosan, 
egységes folyamatként folyt volna a klasszikus rabszolgatartó termelés ki
alakulása és uralomrajutása is. Ehelyett az alig fél évezredre összeszorított 
fejlődés helyett az ősközösség és a klasszikus kor között egy sokkal hosszabb, 
mintegy két évezredes, bonyolult előtörténettel kell számolnunk.*"

E fejlődés kezdetén — a neolitikummal egybeeső ősközösségi kor után — 
egy átmeneti jellegű kort különböztethetünk meg, amely régészetileg meg
felel a korai bronzkornak, s időbelileg Krétán a 111. évezred második leiét, a 
korai minósi kort foglalja magába; a görög szárazföldön ez az átmeneti kor 
(amelyet a görög bevándorlás komplikálttá tesz és megnyújt) több századdal 
tovább tart, és a korai hellasi kor mellett magába foglalja a középső hellasi 
periódust is. Nagyjából ez az a kialakult osztálytársadalom és állam korszakát 
megelőző periódus, amelyre a ,.katonai demokrácia" megjelölést szokás al
kalmazni. Ezt a terminust önmagában sem tartjuk túlságosan szerencsésnek; 
nehezen is illik erre a korra, amelyben az osztályviszonyok már valószínűleg 
túlnyomó szerephez jutottak az adott társadalmon belül, ezért alkalmazásától 
itt el is tekintettünk, s a kor jellemzése céljából ideiglenesen megelégszünk 
a kevesebbet mondó, de a valóságnak jobban megfelelő ,,fejletlen" vagy 
,,korai osztálytársadalom" megjelöléssel.""

Ami a kifejlett osztálytársadalom ez után következő korát illeti, a krétai 
társadalom, mint fentebb láttuk, közelebbről nehezen jellemezhető, s csak a 
szó legáltalánosabb értelmében használhatjuk vele kapcsolatban az „ókori
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keleti" megjelölést. Mindenesetre itt a. további, konkrétabb ismeretek annál 
is fontosabbak és kívánatosabbak, mivel a krétai társadalom feltételezhetőleg 
rendkívül nagy befolyást gyakorolt a görögség fejlődésére is.

Magának a görögségnek a társadalomtörténetében a Balkán-félsziget 
déli részére való bevándorlás egybeesik a nemzetségi társadalom állapotaiból 
való kiemelkedés döntő fordulópontjával. A középhellasi kor átmeneti szakasza 
után a görögség is eléri a kifejlett osztálytársadalom fokát.

A görög osztálytársadalom története (illetve annak dolgozatunkban 
tárgyalt része) világosan két nagy, élesen különböző jellegű szakaszra tagol
ható; a választóvonalat a II—I. évezred fordulójának válságos kora jelenti. 
Az első korszak a mykénéi kort foglalja magában, a második pedig az archaikus 
kort; ez utóbbi — az itt tárgyalt időszakon túlmenőleg — elválaszthatatlan 
egységet alkot a klasszikus korral is, és így tulajdonképpen a hellénisztikus 
korig terjed. Az első szakaszban a görög társadalom feltűnően erős rokon
vonásokat mutat az ókori keletivel; ebből ítélve elég kézenfekvő lenne, hogy 
ezt a kort tekintsük a görög fejlődés ,,ókori keleti" szakaszának, amely után 
a fejlettebb ,,antik" szakasz következik. — Erre már többen utaltak a kutatók 
közül, régebben csak feltételesen, újabban, a mykénéi írásos emlékek fel- 
használása alapján, határozottabban isM"

Eszerint (feltételesen elfogadva a jelzett elgondolást) egy olyan esettel 
lenne dolgunk, ahol történetileg megfogható a rabszolgatartó formáció 'rét 
(ókori keleti és antik) szakaszának egymásutánja egy nép fejlődésén belül. 
Ennek a ténynek a fontossága rendkívüli, mivel a rabszolgatartó társadalom 
két fejlődési szakaszának megkülönböztetése általánosan elfogadott tétel volt 
ugyan a marxista ókortudományban, de ezideig egyetlen konkrét esette! sem 
volt bizonyítható. Az ókori keleti fejlődés klasszikus területein ugyanis (óeM 
fejlődés útján) nem jött létre antik társadalom,*^ az antik társadalmat pedig 
— eddigi tudásunk szerint, amely pl. a római fejlődésre ezután is érvényes 
marad — nem előzte meg ókori keleti típusú társadalom; most a görög fejlődés 
szolgáltatná az eddig hiányzó (és most is egyedülálló) konkrét példát.

Mielőtt az ebből következő kérdések tárgyalására áttérnénk, foglaljuk 
össze, miben áll az ókori keleti és antik korszak — illetve inkább társadalmi 
típus — fő különbsége. Az általánosan elfogadott nézet a döntő megkülön
böztető vonást a rabszolgatartás fejlettségében látja: az ókori Keletre általában 
a rabszolgatartás csekélyebb (a patriarchális, illetve házirabszolgaságon túl 
nem jutó) fejlettsége jellemző, míg az antik, görög-római korszak a csúcs
pontjára érő, ,.klasszikus" rabszolgatartás kora, amelyben a rabszolgaság 
alapvető jelentőségű a gazdasági életben; egyik szakaszból a másikba éppen 
a rabszolgatartás fejlődése által lépnek át az egyes társadalmak.

Ezt az általánosan használt meghatározást azonban eleve vitathatóvá 
teszi az a módszertani hiba, hogy lényigében az ókori keleti rabszolgatartás 

a görög-római fejlődés való összehasonlításán alapul.
Még kevésbé mutatkozik használhatónak ez a megkülönböztetés, ha a rab
szolgatartás fejlődését a gazdasági-társadalmi fejlődés egészének összefüggé
sébe beállitva vizsgáljuk. Fentebb már láttuk, hogy a görög társadalom 
történetében a rabszolgatartás fejlődése nem alkot egységes és állandóan 
emelkedő folyamatot, hanem lényegében három nagy, egymástól élesen el
választható és különböző jellegű szakaszban megy végbe: a mykénéi kor 
rabszolgasága, az archaikus-kori adósrabszolgaság, és az archaikus kor végén 
kibontakozó és a következő századokban elterjedő klasszikus (főleg ipari)
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rabszolgatartás. Az is kiderült, hogy a két első szakaszban a rabszolgatartás 
nem képezte az uralkodóosztály gazdasági erejének alapját; a mykénéi korban 
a rabszolgatartásnál fontosabb az alávetett szabadok kizsákmányolása, az 
archaikus korban pedig a szabad bérmunkások (thések) szerepe legalább olyan 
fontos, mint a rabszolgáké. (Nem is szólva a jobbágyságon alapuló thessaliai, 
spártai stb. társadalmakról.) Az archaikus kor fejlődésével kapcsolatban 
világossá vált az a lényeges körülmény is, hogy e kor fejlődésében a rabszolga- 
tartás fejlődésének szerepe csak másodlagos, függvénye a kor alapvető vál
tozásainak, nem okozója, mozgató ereje azoknak.

A rabszolgatartás szerepénél jelentősebb tényezőre hívja fel figyelmünket 
Marxnak a tulajdonformák fejlődésére vonatkozó elmélete.^ Az ázsiai és 
antik tulajdonforma szerepe valóban igen lényeges a két társadalmi típus 
különbségében. A köztulajdon, illetve a közösségi tagsághoz kötött egyéni 
tulajdon,Ms mint a tulajdon fejlődésének két (ilyen formában természetesen na
gyon is elvont és általános) fejlődési szakasza, döntően rányomja bélyegét az 
ókori keleti, illetve az antik társadalom fejlődésére, pontosabban főleg annak 
indulási szakaszára. Maradéktalanul, minden jelenséget felölelően, abszolút 
érvényességgel azonban ezek a marxi kategóriák sem alkalmazhatók, s nem 
remélhetjük tőlük minden probléma automatikus megoldódását. Nem utolsó 
sorban attól is óvakodnunk kell, nehogy azt higgyük, hogy az ázsiai tulajdon- 
formán, tehát a tulajdon kezdeti formáján alapuló ókori keleti társadalmak 
e66ő% RőueMező/ey szükségszerűen primitívebb állapotokat képviselnek, mint 
az antik társadalmak.^

Rendkívül fontos tekintetbe vennünk a két társadalmi forma anyagi, 
technikai alapjának különbözőségét is. Az ókori keleti társadalmak a bronz
kori civilizáció technikai alapjára épülnek, ez határozza meg jellemző voná
saikat, amelyeket nagyrészt megőriznek e technikai alap megváltozása, a 
vaskor kezdete után is. Az antik társadalmak fejlődésére viszont a vaskor 
kezdetének technikai forradalma nyomja rá elhatározóig bélyegét; ez adja 
meg gyors fellendülésük alapját.^ Nem feledkezhetünk meg ebben a vonat
kozásban az egyes társadalmak fejlődésének eltérő természeti, földrajzi fel
tételeiről sem. — Jelentős részben épp ezekből az érintett tényezőkből követ
kezik a két típus társadalmi struktúrájának legdöntőbb különbsége is: ez 
ti. a köznép (gazdasági-társadalmi-politikai) helyzete, és — ezzel összefüggően 
— az uralkodóosztályhoz, az arisztokráciához (amelyet az általában használt 
„rabszolgatartó" megjelölés csak részlegesen, egyoldalúan jellemez!) való vi
szonya.

Az ókori Keleten az első osztálytársadalom az aeneolit-korban alakult ki, 
és a bronzkorban élte virágkorát; a bronz használata azonban — költséges 
volta miatt — viszonylag kevéssé terjedt el, és nem alakította át teljesen a 
termelés egészét; főleg éppen a legfontosabb gazdasági ág, a mezőgazdaság 
technikai színvonala maradt nagyjából-egészében a neolitikumban elért nívón. 
A lényeges változást az ókori Kelet centrális területein nem is annyira a fém
használat, hanem a termelés központi megszervezése és tervszerű irányítása 
jelentette, amit különösen fontossá, sőt nélkülözhetetlenné tett az, hogy az 
ókori keleti államok legtöbbjénél a gazdasági élet alapja az öntözéses föld
művelés volt.'"- Ebből következik, hogy ezeken a területeken a földközösség 
bomlása igen lassú volt, a faluközösségek önállótlanok és tehetetlenek voltak 
a központi irányítással szemben, és az uralkodóosztály, illetve az azt képviselő 
despotikus királyság és a hozzátartozó bürokrácia óriási és szilárd hatalmat

4* 51



tartott kezében. Ilyen körülmények között a köznép, a faluközösségi parasztság, 
teljes mértékben alávetett, adózó és robotoló osztállyá vált.

Ez a fejlődés az érintett területeken eleinte rendkívül kedvező feltételeket 
teremtett, és az ókori Kelet országait hosszú időre (i. e. IV—II. ezr.) az emberi 
haladás élvonalába állította. Ugyanakkor azonban az ókori keleti fejlődés 
igen hamar meglassult (annyira, hogy felületesen szemlélve kifejezetten stag
nálásnak látszik), s teljesítménye szinte kimerült egy már elért színvonal 
konzerválásában. A gazdasági élet területén a munkamegosztás és árutermelés 
fejlődése igen lassan haladt előre, és soha nem is ért el olyan fokot, mint az 
antik társadalmakban.*^ Az ókori keleti társadalom, s főleg e társadalom 
egész felépítménye már a fénykorban erősen megmerevedik és szinte fejlődés- 
képtelenné válik; igen jellemző, hogy a vaskor új technikája és a velejáró 
gazdasági változások óriási gazdasági és társadalmi válságot, több évszázados 
hanyatlást idéznek elő az ókori Kelet államaiban, de azok — csekély válto
zásokkal— a régi alapokon és formák között épülnek újjá, s nem tudnak bele
kapcsolódni- abba az átalakulási folyamatba, amely az antik társadalmak 
fellendülését eredményezi A**

Az antik területeken a természeti-földrajzi és történeti előfeltételek egy
aránt különböztek az ókori keletiektől. Itt hiányoztak az öntözhető, nagy 
folyamvölgyek, s a terület rendkívül tagolt; netn voltak meg a kedvező fel
tételek a nagy területű, despotikus államok kialakulására, de annál inkább a 
kis egységeken, szűk kereteken belül végbemenő fejlődés számára. A művelhető 
terület (főleg éppen Görögországban!) viszonylag kevés; ez rendkívüli mérték
ben meggyorsította a földközösség felbomlását, az egyes közösségek expan
zióját, és serkentőleg hatott a munkamegosztás és más területekkel való érint
kezés fejlődésére is. Ezeken a Földközi-tenger melléki területeken nem jöhetett 
létre az ősközösség (itt amúgy -s később bekövetkező) bomlása idején fejlett 
ókori keleti típusú osztálytársadalom; Kréta speciális és még kellően nem 
tisztázott esetet jelent, Mykéné pedig — a régebbi ókori keleti társadalmakhoz 
viszonyítva — csak másodlagos, gyengén fejlett formáját képviseli ennek a 
társadalmi típusnak, amely itt jellemző módon nem éli túl a II. évezred végé
nek válságos korszakát. Az antik társadalom kifejlődését itt nem gátolta 
olyan szilárd társadalmi és állami szervezet, mint keleten. Az új korszak döntő 
változása, a vastechnikára való áttérés, itt teljes mértékben éreztette hatását: 
önállóvá tette az egyes közösségeket, sőt az egyes termelőket, előbb gazdasági
lag, majd politikailag is. Ez az új helyzet, amint fentebb láttuk, az archaikus 
kor kistermelő-osztályát képessé tette arra, hogy gazdasági és politikai síkon 
egyaránt sikeresen szálljon szembe az arisztokráciával, olyan szabadságot 
vívjon ki magának, amilyenről az ókori keleti állann kban a köznép scha nem 
is álmodhatott, és megnyissa az utat a görög-római világ további, rohamos 
fejlődése előtt. Itt, ezen a ponton mutatkozik meg a legdöntőbb különbség 
az ókori keleti és antik társadalom és társadalmi fejlődés között.

Ezek után még élesebben vetődik fel a probléma: milyen fogalmakkal, 
történeti kategóriákkal jellemezhető a két típus vagy szakasz különbsége, s 
hogyan helyezhetők el a rabszolgatartó formáció — vagy mondjuk inkább 
óvatosabban, az ókori társadalom — fejlődésén belül? Míg a mykénéi tár
sadalomban nem foghattuk meg az ókori keleti típust, addig tulajdonképpen 
— az általánosan elterjedt nézettel éles ellentétben! — a két társadalmi for
mát nem is tekinthettük volna az ókori társadalmi fejlődés két szükségszerűen 
egymás után következő szakaszának, hanem inkább két egymástól lényegében
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független, külön fejlődési útjának. Most viszont, ha a mykénéi társadalmat 
— amire kétségtelenül van bizonyos alapunk — ókori keleti típusúnak (vagy 
legalábbis ahhoz igen közel állónak) tekintjük, az eddig megfelelő alap nélkül 
feltételezett két fokozat-elmélet beigazolódni látszik. (Azzal a fentiekből kö
vetkező változtatással, hogy a két fok különbségének nem a rabszolgaság 
eltérő fejlettsége az alapja és fő kritériuma.)

Természetesen ennek az elgondolásnak nem túlságosan válik javára az a 
feltűnő körülmény, hogy a görög társadalom „kétfokozatúsága" egyedülálló 
eset, míg viszont az egyiptomi, mezopotámiai stb. fejlődésben egyfelől, s pl. 
a rómaiban másfelől a két fokozat egymásutánja ezután sem konstatálható. 
Ezt a tényt esetleg úgy értelmezhetnénk, hogy a görög az egyetlen normális 
fejlődésű ókori társadalom, amely a fejlődés klasszikus útját képviseli, és 
amelyhez ebből következőleg viszonyítani kellene a többi társadalmak eltérő, 
lassabb vagy gyorsabb fejlődését. Azonban egy társadalom ilyen abszolút 
mértékként való kiemelése (különösen az ókorban) módszertanilag már eleve 
nagyon veszélyes; s egyébként is, a görög társadalom fejlődésében oly hal
mozottan játszanak szerepet fentebb már többször érintett speciális tényezők, 
hogy egy ilyen elhamarkodott általánosítástól tudásunk jelenlegi fokán helye
sebb teljesen tartózkodni.

Ilyen körülmények között meg kell elégednünk azzal a negatív meg
állapítással, hogy az ókori társadalmak általános fejlődési törvény- 
szerűsége nem foglalható bele maradéktalanul sem a két fejlődési 
szakasz, sem a kétféle fejlődési út formulájába. Bizonyos szempontból és 
bizonyos mértékig mindkettő lényeges mozzanatokat emel ki, és mint sok 
fontos összefüggést feltáró elgondolás, mindkettő használható viszonylagos 
értékű megközelítésként, de az itt felvetett általános problémák megoldásának 
egyik sem tekinthető. Itt egyelőre meg kell állnunk; e problémák megoldására 
az ókori történet különböző területein dolgozó kutatók együttes munkája 
hivatott, dolgozatunk pedig már eleve a megoldás igénye nélkül érintette ezt 
a problémakört, csupán azért, hogy az ókori társadalomtörténet általános 
problémáin belül kijelölje saját szűkebb problematikája helyét, és megvilágítsa 
azokkal való összefüggését. Azonban a dolgozat tulajdonképpeni probléma
köre, a görög társadalomnak a kezdetektől a klasszikus csúcspontig emelkedő 
fejlődése, maga is rendkívül széles, bonyolult és szétágazó — és, amint, a 
fentebbi történeti áttekintésből is kiderülhetett, telve van olyan megoldatlan 
és csábító problémákkal, amelyeknek szinte mindegyike önálló tanulmány
ként való feldolgozást igényel. Ez az előzetes összefoglalás a problémák fel
vetésével és jelenlegi állásuk megvilágításával csupán prolegomenon ezekhez 
a későbbi tanulmányokhoz.

<Sar&ady János *

* I t t  nem  térhe tünk  ki részletesen a rra  a kérdésre, hogy a  rabszoigatartó  társadalom  
szükségszerűen az első formája-e az osztálytársadalom nak, am in t az főleg -Sztálinnak „A dialek
tikus és a  történelm i m aterializm usról" c. műve alapján  szinte kétségbevonhatatlan  tételévé 
le tt a  m arx ista  történelem felfogásnak. A problémához ld. F. F . Eítraoe, Problem i isztoriji 
drevnyevo Vosztoka v szovjetszkoj isztoriografiji, V jesztnyik D revnyej Isztoriji, 1947. 3., 
17. s köv. 1. (tá jékoztat az „ázsiai term előm ód" kérdéséről fo ly ta to tt szovjet vitáról, m ereven 
dogm atikus tételei azonban elhibázottak); J .  Aforris; Slaves and Serfs. The Modern Q uarterly , 
1948, 3, 42. s köv. (jó á ttek in tés  az ókori fejlődés fő problémáiról, de az egyes m ozzanatok áb rá
zolása nem m indig elég preciz); Aíoinár Erii: recenziója „A család, a  m agántulajdon és az állam  
eredeté"-ről, Századok, 1949, 311. s köv. 1. (kérdésfelvetésekben gazdag, bár éppen a  rabszolga-
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ta r tá s  fejlődését és szerepét túlságosan elvontan  szemlélő és tárgyaló  cikk). Vő. még V . E .
megjegyzéseivel a  nem zetségi társadalom  botnlásának k é t ú tjá ró l (rabszolgatartás, 

prefeudalizm us): Szovjet Régészet, V—V I. 1953. l ö l — 152. 1.
* Illetve a  negyedik —  te h á t az utolsó Enyefs á lta l gondozott —  kiadás 1892-ben.
s Elég a rra  u talnunk , hogy H . EcMietnann csak 1871-ben kezdi meg a régészetben és a  

görög őstörténetben új korszakot nyitó  tró ja i á sa tá sa it és további ku ta tása iró l és eredményeiről 
beszámoló m űvei a hetvenes és nyolcvanas éveket tö ltik  be; a  k ré ta i ku ltú ra  tulajdonképpeni 
fe ltá rása  pedig csak A. Evans 1899-os ása tása ival kezdődik meg.

* Ezen a  téren  az első, máig érvényes eredm ények E . KretscAmer alapvető művében lá tta k  
napvilágot: E inleitung in  die Geschichte der griechischen Sprache, G öttingen, 1896.

3 A homérosi eposzok Mykónéig visszanyúló tö rtén e ti hagyom ányanyagát Af. B. Ak'ksson 
á llíto tta  helyes m egvilágításba (Hom er and M ycenae, London, 1933.): Hom éros saydí korának  
tö rtén e ti megközelitése !F. -ScAadcnaMl érdome (H om er und  sein Jah rh u n d ert, D as neue Bild 
der A ntike, I ., Leipzig, 1942, 51. s köv. 1.).

3 A lineáris B-irás m egfejtésének publikációja: Af. Fentria—J .  CÁadwicA" Evidence for 
Greek D ialect in  th e  Mycenaean Archives, Jou rna l o f Hellenic Studies, 1953. 84. s köv. 1.

7 A fontosabb ása tásokra  vonatkozólag tá jékoz ta t H . BenyAwn.' E inführung in  die A lte 
Geschichte, M ünchen, 19533. 110. s köv. 1.

3 Jellem ző tény , hogy a  múlt. század reprezentatív  görög feliratgyűjtöm énye, az 1825—59 
közt m egjelent Corpus Inscrip tionum  G raecarum  4 kötetével szem ben a helyébe a  hetvenes 
években m egind íto tt új felira tgyűjtem ény, a  még m a sem  teljes Inscriptiones Graecae m ár a 
huszadik kö tetén  tú l já r  (értve ezon nem  a  kere tkén t te rv eze tt és a  szám ozásban m eg tarto tt, 
hanem  a  ténylegesen külön m egjelent köteteket), nem  is szólva az e sorozaton kivid m egjelent 
szám os publikációról.

"E rre  vonatkozólag Id. H . Beny/aon tá jék o z ta tó já t, i. m . 119. s köv., 135. s köv. 1.
E ditio  princeps: A ristotle on the C onstitution of A thens, ed. by F . G. K enyon, London, 

1891. —  M agyar kiadás: A ristotelés: Az athéni állam . —  Pseudo-Xonophón: Az athéni állam. 
(Ford íto tta : BifoóA Esiytnond, a  bevezetést és a m agyarázatokat ír ta : EarAaJy János.) Bp., 1954.

"  M indenesetre meg kell jegyeznünk: Ewyefa m aga is lá tta , hogy az akkor ism ert görög 
tö r tén e t kezdeteit egy hosszabb előtörténetnek kell megelőznie, s hogy ennek végén a nemzetségi 
társadalom  bom lása legalábbis igen előrehaladott állapotban van  m ár, de megfelelő konkrét 
anyag híján  nem fe jthe tte  ki részietesebben ezeket a  felism eréseket. Ld. elsősorban: A nti-Dühring 
(Budapest, 1950.), 181. 1. Vö. a  korai a théni társadalom  rajzával A  család, a  m agántulajdon, 
és az állam crcdeté-ben (Bp., 1949.), 112— 113. 1.

*3 A család, a  m agántulajdon és az állam  eredete, id. k iad., 117. 1.
*3 Az archaikus-kori társadalom  osztályszerkezetére vonatkozólag Id. Enyefs föntebb 

(11. j.) idézett m egállapításait. Vö. Áfára:.' A tőke, I . 361. 1. 24. jegyz., I I I .  874. (Budapest, 
1949, illetve 1951.) — A rabszolgaság fejlődésének irányváltozásához 1. Enyefa/ i. m. 119. 1. — 
A szabad kisterm elők szerepének fontosságára az ú jabb szovjet ku ta tá sb an  főleg Af. F . Afeyman 
(Ekonomicseszkij zakón dvizsenyija rabovlagyelcseszkovo szposzoba proizvodsztva, Isztori- 
cseszkiji Zapiszki, 1947. 314. s. köv. 1.) és Ez. E . t/ícaen&o (O klasszah i klasszovoj sztruk ture  
antyicsnovo rabovlagyelcseszkovo obsesesztva, V jesztnyik Drcvnyej Isztoriji, 1951. 4., 15. s 
köv. 1.) h ív ták  fel nyom atékosan a  ügyeim et.

'3 I t t  m indenokclőtt A tőkés term elés e lő tti tu!ajdonform ák-ra gondolunk (Bp., 1953).
*3 Az ism eretes körülményok között még a  m arxizm us alkotó alkalm azásának követel - 

m énye is egészen különös eredm ényekre vezete tt. Igen jellemzőek ebből a  szem pontból a Morgan—  
Engels-féte őstörténeti periodizáció m egváltoztatására  irányuló kísérletek. Ez. E . Eofszkw a 
régészeti adatok  nem  egyszer önkényes kezelésével p róbálta  a  régi kereteket széttörő új tén y 
anyagot beilleszteni Morgan és Engels rendszerébe (1. Az őstársadalom  tö rténe ti korszak- 
beosztásának kérdéséhez, A ntiqu itas H ungarica 3 [1949], 5. s köv. 1.). Af. 0 . Koszáén viszont 
fe lad ta  a  régi korszakbeosztást —  ehelyett azonban egy olyan ú ja t konstruált, amelynek alap
jáu l a  v ita tha tóan  értelm ezett néprajzi anyag m ellett, ső t e lő tt főleg Lenin és Sztálin néhány 
k iragado tt megjegyzése szolgált (1. Az őstö rténet korszakbeosztása. Szovjet Régészet IV. [1953] 
77. s köv. 1.). Az így konstruált periodizáció történetileg  használhatatlan , szemben a  Morgan— 
Engels-félével, am ely m a m ár tagadha ta tlan  hiányosságai ellenére is á lta lában  híven követi 
az emberi fejlődés legfontosabb m ozzanatait.

3' F. Ez. Ezeryey'eu.* Az ókori Görögország tö rténete . B udapest, 1951. — Mykénére vo n a t
kozólag 1. a  66. s köv. 1.

37 F . Af. Cya&ou— V. Af. KytAolazKy; Az ókori világ tö rténete . B udapest, 1954. —  Mykénére 
vonatkozólag 1. a  218. s köv. 1.

33 G. TAowMon.* Studies in A ncient Greek Society. The Prelnstoric Aegean. London, 1949. — 
Mykénére vonatkozólag 1. a  IV. részt (369— 434), főleg a  412. s köv. 1.
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"V sze tn irn a ja  Iszto rija , I ., Goszpolityizdat, Moszkva, 1935. —  M ykénére vonatkozótag 
1. 410. s k ö v .  1.

2°Anyels; i. m . 107— HO. 1.
Csak ogy példát! A 99— 100. lapokon a  következő m egállapítások ta lá lha tók  a  parasztság  

helyzetéről, és Hésiodosról, m in t a  parasztság  képviselőjéről: „A zoknak a  mezőgazdaságoknak, 
am elyek városok közolében, u tak , folyók vagy a  tenger m entén feküdtek , állandó, biztos jöve
delm ük vo lt. . .  Ja v u lt a  földművelés, fejlődött a  mezőgazdasági technika és m egváltozott az 
em berek viszonya a  m unkához." (99.) „H ésiodos a  p arasz ti dem okrácia hangjának, a  jóm ódú 
parasztságnak  a  szószólója." „Tanításaiban- Hésiodos nem  az arisztokráciához fordul, hanem  
az új földbirtokosokhoz, akik a  régi nemzetségi arisztokrácia helyét foglalták e l."  (100.) (NB.: 
ebben az időben az arisz tokraták  helyét m ég egyáltalán nem  foglalták el a  parasz ti birtokosok; 
ez a  változás csak a  késői archaikus kor forradalm aiban m en t végbe!) —  Az idéze tt m egállapí
tásokkal szemben a  102. lapon viszont a  következőket o lvashatjuk: „A  földm űvesek és kéz
m űvesek anyagi helyzete nemzedékről-nemzedékro rosszabbodo tt."  U gyan itt H ésiodos m in t a 
„földről kiszorult és elszegényedett töm egek" képviselője szerepel.

" A  m ű részletesebb k ritik á já t 1. az Archeológiái É rtesítő  1937. évfolyam ában megjelenő 
recenzióm ban.

S3 Kz annál sajnálatosabb, m ivel Afarx A tőkés term olés e lő tti tu lajdonform ák ban  erre 
vonatkozólag igen értékes ú tm u ta tá so k a t n y ú jto tt (1. főleg 10— 32. 1.).

3* A*. GyaAou—A . Af. NytAoIszAIy'.- i. m . 248, 255. —  AJ. F. Afey'atan és <Sz. L. Utasen&o
vonatkozó m űveit 1. fen tebb  a  13. jegyzetben.

L. főleg 644. s köv., 655. s köv., 666. s köv., 671. s köv. 1.
25 Meg kell jegyeznünk, hogy éppen a  rabszolgatartó  formáció egyes fejlődési szakaszainak 

m egállapítása az egyik legv ita to ttabb  p o n tja  a m arx is ta  ókortörténetnek. —  A rabszolgaság 
fejlődési fokaira vonatkozó fontosabb elgondolások á ttek in tésé t 1. L. N . lóazawMmot'a cikkében: 
Rabovlagycnyije n a  K ritye v  V I—IV. vv. do n. e., V jesztnyik D revnyej Isztoriji, 1952. 3, 26. 
s k ö v .  1.

22 A periodizációban elsősorban a  régészetileg elkülönithető fejlődési szakaszokat vesszük 
alapul; hogy ezek a  szakaszok hogyan viszonylanak az őstö rténet és korai tö r tén e t általános 
korszakbeosztásához, a  kérdés mai tisz tázatlan  állapotában helyesebbnek lá tju k  függőben hagyni.

25 L. A. Afaíz.- Die Ägäis. (H andbuch der Archäologie, V ierte Lieferung, M ünchen, 1950.) 
'8 2 .1 .

2° A balkáni neolitikum  keleti eredetére vonatkozólag 1. I''. Afatz: i. m. 188, A. 6'eAacAer- 
Tner/r; Zur E ntstehung  der ä ltesten  Civilisation in Griechenland, L a Nouvelle Clio, 1950. 567. 
8 köv. 1.; IC. 1'acAenAery.' D as Neolithikum , 2: D er Balkan-K reis. (H istoria M undi, I I . ,  B em , 
1953), A. 6'cAncAcrmey;.' Die Vorderasiatische K u ltu rtrift, Saeculum, 1954, 268. s köv. 1. U. 5.' 
Prähistorische K ulturen  Griechenlands, R E  X X II. 1489. s köv. 1. —  A neolitikus kor általános 
fejlődési állapotaihoz: A. Af. Hei'cAelAetw.- W irtschaftsgeschichte des A ltertum s, Leiden, 1938. 
K ap . II I .; <?. CAiMe; Stufen der K u ltu r, S tu ttg a rt, 1952. K ap. II I .;  J .  <3. D . ClarA; Prehistoric 
Europe. The Economic Basis. London, 1952.

5° Artyeia az ősközösség fennállása lényeges előfeltételének tek in ti a  rendelkezésre álló, 
m űvelés a lá vonható föld bizonyos fölöslegét, am elynek kim erülésével a  közösség is h anya tlás
nak  indul (1. A term észet d ialektikája, B p., 1948, 59. 1.).

5' E rre  vonatkozólag 1. elsősorban A. NcAacAermeyr fentebb i. m űveit.
52 Az elnevezést i t t  nem  általánosan használt értelm ében, ti. a  thessaliai korai neolitikum  

megjelöléseként, hanem  ó'cAacAermeyr nyom án általánosabb értelem ben az egész görögországi 
korai neolitikum ra alkalm azzuk.

55 Az égéi szubsztrátum ra vonatkozólag 1. A. KreAscA/ner.* E inleitung in die Geschichte 
der griechischen Sprache, Göttingen, 1896.; A. AfetMet; Apercu d 'une  histoire de !a langue grecque, 
P aris, 1935*, A. .ScAwyze?.* Griechische G ram m atik, I ., München, '939 , 58. s köv. 1.; A. AcAacAer- 
meyr.* Prähistorische K ulturen  Griechenlands, R E  X X II , 1954. 1489. s köv. 1.; II . XraAs.* Sprache 
und  Vorzeit. Europäische Vorgeschichte nach dem  Zeugnis der Sprache, H eidelberg, 1954, 
1 4 3 s k ö v .l .

55 A. Afaiz/ i. m . 183. 1.
55 A D im ini-kultúra eredetkérdéséhez 1. A. AfoAz.- i. m . 189— 190, 306. 1. A. AcAacAemteyr; 

D im ini und die B andkeram ik, W ien, 1954 (Prähist. Forschungen, 4.); vö. <1. XoroJec; Arheoloáki 
V estnik, 1955. 65. s köv. 1.

55 A. Maiz.' i. m . 183— 186. 1.
52 A. Afatz.' i. m . 196. s köv. 1.
55 A. Matz.- i. m . 196., 214. s köv. 229—230. 1.
55 K ré tá ra  vonatkozólag 1. A. Alaíz; i. m . 222. s köv., főleg 228., a  görög szárazföldre uo. 

196—201. 1.
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L. a 33. jegyzetben i. m űveket. Vö. J .  B . 77o//uiaaa.* Etynm logisches W örterbuch 
des Griechischen, ^tünchen, 1930, s. vv.

J .  D. B. FendleAury.- Archeology of Crete, London, 1939, passim ; Matz, F..* i. m. C. 1. 
(230— 267) passim ; /Y. Beuytsou.* Griechische Geschichte, München, 1950, 32. s köv. 1.; Vszemir- 
n a ja  Isztorija , I., 1955. 403. s köv. 1.

Ez F . Bc/tacAerateyr óvatosabb becslése (Zur R asse und  K u ltu r im minoischen K reta, 
W örter und Sachen, N. F . 2, 1939); .4. Fraa.s több  m in t 80 000-re teszi a  lakosok szám át (The 
Palace of Minos, I I .  363. s köv. 1.).

" L .  a l l .  jegyzetben i. m üveket. Vö. F. F. Bzfruae.* Obscsesztvennij sztroj drevnyevo 
K rita . V jesztnyik Drevnyej Isztoriji, 1950. 4, 43. s k ö v .!.: V szem irnaja Isz to rija  1. 408— 409.

"  F . M aíz valószínűnek látszó feltevése, 1. i. m. 238.
M E z t az elgondolást elsősorban F. F. Bzírane dolgozta ki (1. a  43. jegyzetben i. tanu lm ányát); 

lényegében helytálló főeredménye azonban, m in t fentebb rám u ta ttu n k , eléggé m agától értetődő] 
részleteredm ényei pedig, főleg a  szerző álta l a lkalm azott m arris ta  nyelvészeti módszerek követ
keztében, kétes értékűek. —  Vö. .4. A ndreádé  .* Geschichte der griechischen S taatsw irtschaft, 
I ., M ünchen, 1931. 33. s köv. 1.; F . Het'cAelAetm.* i. m . 106. s köv. 1.; F. Bz. Bzerye/ew.* i. m. 5 4 ! 
s köv. 1.

E rre  vonatkozólag 1. pl. / / .  illődé.* Indische F rühkulturen  und  ihre Beziehungen zum 
W esten, Basel, 1944, és K . <Sc/te/oM.* O rient, Hellas und  R om , B ern, 1949, 32. s köv., 30. s köv. 1., 
ak ik  az ókori közelkolet egyiptom i és mezopotám iai kultúráival szem ben a  harm adik 
nagy ku ltú rtípusnak , illetőleg népelemnek, a hu rritáknak  és az iráni fennsík valószínűleg rokon 
népeinek fO. MenyAm.* „taurisch-iranische K u ltu r" , A. Mooríyaí.* „B ergvölker") szerepét hang
súlyozzák a  krétai ku ltú ra  korai, Indiáig  elérő kapcsolataiban. —  Ld. B. /Yrozny hasonló irányba 
m uta tó , bár túlm erész őstörténeti elm életekhez vezető nyelvészeti elgondolásait: A ncient H is
to ry  of W estern Asia, In d ia  and Crete, Prague, 1953, főleg Ch. X V II. (198. s köv. 1.).

"  Ehhez term észetesen hozzájárult az is, hogy K ré ta  földrajzi helyzete gyökeresen külön
bözik mindert m ás ókori keleti állam étól. L. 77. LeAtnuaa.* Die geographische Grundlagen der 
kretisch-m ykenischen K u ltu r, Geographische Zeitschrift, 38, 1932, 334. s köv. 1.

**" K ré ta  történetének áttek in téséhez 1. 77. Benyt-mn.* Griechische Geschichte, 32. s köv., 
F .  BcAueAcrmeyr.- K re ta  und Mykene, H isto ria  Mutuli I I I ,  B ern, 1954.

**" L. 77. Bettyíson.* i. m . 26— 27.
s° F . Maiz.* i. m . 260— 261.
s 'U o .
s- L. a  33. jegyzetben i. m űveket.
ML. J .  B. 77o//atana.* Etym ologisches W örterbuch des Griechischen, München, 1950, 

s. vv.
s' L. F .  Matz.* i. m . 262.
ss (7. Karo.- Mykcnische K u ltu r, R E  Suppi. V I., 1935, 584. s köv., főleg 613. 1.
ss F . Matz.* i. m . 260. s köv. 1.
*" Benystan.* i. m . 37— 46, F . BcAac/remrcyr, i. m .; C7. J . .* Das Problem  der griechischen 

N ationalitä t. (X. Congr. in ternaz. di scienze storiche, Relazioni, vol. VT.) A. B. ll'ace. Mycenae. 
London, 1952, 20. s köv. 1.

ss A harcikocsi szerepéhez 1. .7. IFtamer.- Fahren  und  R eiten  im  A lten Orient. (Der A lte 
O rient, 38, 2— 4, 1939.)

ss A régészeti anyagot 1. F . Matz.* i. m. 296. s köv. 1. —  Az áru term elés kérdéséhez 1. 
J a .  A . BencMían.- O voznyiknovenyiji tovarnovo proizvodsztva v  drevnyej Greciji, V jesztnyik 
D revnyej Isztoriji, 1953, 3, 46. s köv. 1.

ss A sok v itá t kiváltó, de m a m ar lényegeben pozitiven eldőlt A hhijava-kérdéshez 1. 
F . 0 . Forrer.- Vorhomerische Griechen úr den K eilschrifttexten von Boghaz-köi, M itteilungen 
der D eutschen Orientgesellschaft, 63, 1924; F . Boammr.* Die A hhijava-U rkunden, A bhandlungen 
der Bayrischen A kademie der W issenschaften, Philos.-hist. Abteilung, N. F . 6, 1932, F . BcAocAcr- 
Tncyr.* H eth iter und Achäer, M itteilungen der A ltorientalischen Gesellschaft, 9, 1— 2, 1935, 
IF. F . A/ArryAb* Some O riental Glosses on th e  Homeric Problem , American Journal of Archeology, 
54, 1950, 162. s köv., O. B. Gurney. The H ittites , London, 19542, 46. s köv. 1.

L. elsősorban M . F . Aó'As.soa alapvető m u nkájá t: H om er and Mycenae, London, 1933 
(társadalom történetileg főleg Ch. V I.: S ta te  O rganization in H om er and  in the Mycenaean Age).

"2  Ez a  feltűnő és fontos körülm ény egészen a  legutóbbi időkig nem von ta  m agára a ku tatók  
figyelmét; újabban is csak azért, m ert az írásos emlékek m egfejtése ó ta  ez az ehen té t nemcsak 
egészen szembeszökővé, de valósággal sta tisztikailag  is megfoghatóvá v á lt (pl. a  rabszolga
ta r tá s  kérdésében, 1. J a .  A. Bencwan.' Pilosszkije nadpiszi i problemi rabovlagycnyija v Mikon- 
szkoj Greciji, V jesztnyik Drevnyej Isztoriji, 1955, 4.).

56



"3 Az íro tt források legfontosabb kiadásai: A. Prang.' Scrip ta Minoa, Oxford, I ., 1909, 
I I ., 1952 (cd. by  J .  Myres), A'. P . RrnneM.' The Pyios T abiets, P reiim inary  T ransscription, P rin 
ceton, !951 ,U .ő :T he Pyios T abiets: T ex ts o f Inscriptions found 1939— 1954, P rinceton, 1956.—  
A m egfejtés publikációja: AI. Pentris— CAadMwcA.* Evidence for Greek D ialect in  th e  Myce
naean Archives, Jou rnal o f H ellenic Studies, 73, 1953, 84. s köv. 1.

"3 A pár év a ia tt  is egyro terjedeim esebbre növő irodalom ból csak az ábrázolásunk alap- 
jáui szolgáló legfontosabb tanu lm ányokat em eljük i t t  ki: A. .FaraníarA.* Ägäischo T ex te  in  
griechischer Sprache, E ranos, 1953, 3— 4, 103. s köv. 1., 1954, 1— 2, 18. s köv. ].; P . R. Painter.' 
M ycenaean Greek T exts from Pyios, T ransactions o f th e  Phiiologicai Society, 1954, 18. s köv.
P. PArenAery.' Griechische U rkundet: des zweiten Jah rtau sen d s v. Chr., H istorische Zeitschrift, 
180, 1955, 1. s köv. 1.; Rz. A. P arjer O pit cstyottyija pilosszki): nadpiszej, V jcsztnyik Drevnyoj 
Isztoriji, 1955, 3, 8. s köv. i.

S3 Főleg a  fémművességben és a  hozzákapcsolódó iparágakban ügyelhetjük  ez t meg, ahol 
az emlékek a  kovácsok m eilett gyakran  em legetnek külön fegyverkovácsokat, aranym űveseket, 
ső t olyan specializált iparosokat is, m in t pl. a tegezkészitők stb .

°° írásos forrásban ugyan — a  jelenlegi anyagban —  csak a  K yprosszal fo ly ta to tt keres
kedelemről tö rtén ik  cmiités.

3: A földbirtokviszonyokra vonatkozólag a  fentebb  (64. j.) idéze tt irodalm on k ívül 1. 
2'. P . A. IPeósler.- Pyios E-Tablets, B ulletin  o f the In s titu te  o f Classical S tudies o f th e  U niversity  
of London, 1954. 1; P . P . RenneM.* The Landholders o f Pyios, A m erican Jou rna l o f Archeology, 
1956, 1.

"3 L. P . R. Pabner.* i. m .; U.Ő.: A chaeans and Indoeuropeans, Oxford, 1955, T. R . P . 
WeAsier.' i. m ., P . P . RemteR,' i. :n.

3" E z t a  nézetet elsősorban Rz. A. P a rje  képviseli, i. m.
'°  o-na-to  e-kc pa-ro da-m o =  onaton echei paro dam ó, P y  E passim .
3' A da-m a-te term inus m agyarázatában  V entris „d am a rte s"  ( =  házépítők) és Furum ark  

„D am atér"  ( =  „fö ld") értelm ezése he lye tt a  L urje  á lta l a ján lo tt je len tést követjük  azzal a 
különbséggel, hogy az ő analógiákkal nem tám ogatható  „dam aatcs"o lvasása  h e ly e tt,,d am an tes"-t 
olvasunk. (V. ö. az ugyancsak -nt-tövű homérosi nevekkel: Laodam as, Polydam as, H ippodam as.)

'3 Pl. pa-si-re-u =  basilous, mo-ro-pa =  m olpas, ko-re-te =  kore(s)tér, da-m a =  dam as, 
to-ra-ni-ja =  ?, va-tu-va-o-ko =  (v)asty(v)aochos, stb .

33 Ld. főleg az e-qe-ta  =  heqetai, vo-qe-ve =  voqéves, e-qo-te =  heqontes (hepetai, 
hopées, hepontes) kategóriákat.

3' A görög királysággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozólag 1. G. RasoR.' Griechische 
S taatskunde, I., München. 1920, 317. s köv. :. I I ., 1926. 671. s köv., 783. s köv. 1.; Af. P . ARsson.* 
D as homerische K önigtum , Sitz. Bér. Akad. Berti::, 1927, 23. s köv. i. ( =  Opuscula selecta II . 
871 s köv. l.) ;U .ő : H om er and  Mycenae, London, 1933, Ch. V I., A. RzaAo.' A ltm editcrranes 
K önigtum  und seine B edeutung für die Anfänge des griechischen S taates, W elt als Geschichte, 
1940, 293. s köv.; P . P . AdcocA: Greek and  M acedonian K ingship, Proceedings of th e  B ritish  
A cademy, 39, 1953, 163. s köv. 1.

33 P . R. Pahaer a  királyság szárm azáshoz k ö tö tt és a  hadvezórség v á lasz to tt vo ltának  a  
germ ánoknál feljegyzett kettősségét (Tacitus, Germ ania, V II. 1.) hozza fel m agyarázó párhuzam 
kén t (Achaeans and Indoeuropeans, 9.); F. PArenAery szerin t viszont (Griechische U rkunden . . ., 
H istorische Zeitschrift, 180, 1955,) a  lavagctas tisztsége hasonló a későbbi athéni polemar- 
choshoz, és megjelenése a  királyi hatalom  gyöngülését és a  hatáskörök m egoszlásának kezdetét 
jelzi. Feltehető  term észetesen az is, hogy i t t  az ókori keleti királyságokra annyira  jedem ző nagy- 
vezéri m éltóság megfelelőjéről van szó.

$  3< E rre  a különös és fontos tényre Rz. A . Pury'e h ív ja  fel a  figyelmet, u ta lv a  a  későbbi görög
fejlődés hasonló jelenségeire, főleg a hasonlóan közfunkcionáriusokat és kézm űveseket egyesítő 
démioergoi társadalm i csoportjára,

33 AT. P . PRggoa valószínűnek látszó feltevése az Ilias IX . 149. s köv. és 483—484. a lapján  
(Das hom er. K önigtum , 32— 33, H om er and Mycenae, 235 s. köv. 1.

33 A mykénéi rabszolgaság kérdéséhez 1. elsősorban J a ,  A. Pencman.' Pilosszkije nadpiszi 
i problemi rabovlagyenyija v Mikenszkoj Greciji, V jesztnyik Drevnyej Isztoriji, 1955, 4.

33 E rre  u ta l a  fentebb em líte tt „onaton echei paro dan:ó" form ula; jellem ző az is, hogy a  
szabad em bert jelölő efcuiAerqg szó eredeti jelentése: a ,.tö rzshöz tartozó , a  néphez ta r to zó "  (1. 
./. R. Ho//mn?ín.' E tym ologisches W örterbuch des Griechischen, s. v.).

3° Ezek az állam ok annál is inkább használható párhuzam okat n yú jtanak , m ert (leg
alább részben) rokon népekről van szó, amelyekro am elle tt egyformán jellem ző a harcikocsi- 
haditcchnika és a  katonai arisztokrácia ezzel összefüggő vezetőszerepe, valam int a laza, vazallusi 
alávetettségen alapuló állam szervezet.
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S' A régészeti em lékanyagra vonatkozótag t. !C. Araűker—X . XüMer.- Kerameikos. E r 
gebnisse dor Ausgrabungen. I . Die Nekropolen des 12. bis 10. Jah rhunderts , Berlin, 1939, V. !.
Die Nekropolon des 10. b is 8. Jah rhunderts , B erlin, 19.14.; A. D&shoroMyA.' Protogeometric 
P o tte ry , London, 1952.

ss A tengeri népek vándorlásához: F.BclMzc/termeyr.- E truskische Frühgeschichte, Berlin, 
1929, 27. s köv. 1. 4 .  Götze.- K leinasien (K ulturgeschichte dos A lten O rients, I I I .  1.), München, 
1933, 186. s köv. 1.; B. HerMy.- P h ilis ter und  Dorier, Jah rbuch  des D eutschen Archäologischen 
In s titu ts , 55, 1940, 58. s köv. 1.; C. <Sc/Mte//er.- Enkom i-Alasia, Paris, 1952. —  A dór vándorlás
hoz legújabban 1. J .  F .  Bűm et—O. Broneer—I/. T. M'nde-Ber!/.- The Dorian Invasion, American 
Jou rna l of Archeology, 52, 1948, 107. s köv. 1.; J .  Bc'ra n t: L a date  de la descento dorienne, Studia 
R obinson, I ., 1951, 135 s köv. 1. —  Az egész fo lyam atra  vonatkozólag összefoglalóan 1. J .  
Ifí'&sner.' Vor- und F rühzeit der M ittelm eerländer, I., Berlin, 1943, 121. s köv. 1.,- / / .  Beny/son.- 
Griechischo Geschichto, 1950, M ünchen, 19, 46. s köv. 1.

SS A görög hagyom ány szerin t ezek a  vándorlások az i. e. X I. században m entek végbe; 
az Eratosthenés-féle kronológia 1104-ro teszi a  dór vándorlást, 1053-ra az aiolok, 1044-ro az 
iónok kiköltözését K isázsiába. Ú jabban  azonban egyesek —  m ivel ez a  vándorlás régészetileg 
nem  fogható meg biztosan —  későbbre (IX ., ső t V III. sz.) da tá lják  ezeket az esem ényeket;
1. R . M. Cook.- Ionia and  Greece in the E igh th  and  Seventh Centuries B. C., Jou rnal of Hellenic 
Studies, 66, 1946, 67. s köv. 1.; O. A4. A. HonRnonn.- Archaeology in Hom eric Asia Minor. Ame
rican Jou rnal o f Archaeology, 52, 1948, 135.sköv. 1.; U .ő : Ion ia  Leader or Follower? H arw ard 
Studies in Classical Philology, 61, 1953, 1. s köv. 1. —  V. ö. ellenben A . ó'cáe/oM.' Orient, Hellas 
und  Rom . Bern, 1949, 79. s köv. 1., C. Roeőucí:.' The E arly  Ion ian  League, Classical Philo
logy, 1955, 26. s köv. 1.

S' E z t a  helyzetet jól tükrözi A gam em nón szerepo a  tró ja i háború m ondakörében.
ss Jellem ző, hogy Hésiodos is, aki e tek in te tben  valószínűleg a  hagyom ány lényegét fog

la lja  össr ), a  héroikus kor összeomlását, a  hősök pusz tu lásá t a  tró ja i és thébai háborúknak 
tu la jdon ítja  (Erga kai hém erai, 161. s köv.).

M Ez a  változás elég pontosan m érhető azon, hogyan tükrözik a homérosi eposzok a mykénói 
ko r á llapo tait; 1. fentebb, 62. jegyzet.

s? A mykénói kor fe jle tt bürokratikus appará tussa l rendelkező k irálysága A ttikában  is 
prim itivizálódott, és lényegében a  k irály  egyéni b irtokává és ház ta rtá sáv á  zsugorodott össze.
L. A. Jlíaass.- Thesauros. Rheinisches Museum, 74 (1925), 235. s köv. 1.

33 A család, a  m agántulajdon és az állam  eredete, id. kiad., 102. s köv. 1.
i t t  röviden je lze tt elgondolásom részletes k ifejtését és igazolását „Az athéni állam k i

a laku lásának  kezdetei" c. készülő tanulm ányom ban szándékozom közzétenni.
A vashasználat elterjedésére vonatkozólag 1. A. M'. Bergson..- E isen und E isenbereitung 

in  ä lteste r Zeit, L und, 1934; C. A. IMutnuríy/ü.' The Corning o f Iron, A ntiqu ity , 1936, 5 s köv. 1.
3' A vas használatának gazdasági következm ényei: Engels: i. m. 30, 165— 166.; F . HeicAel- 

hehn.- W irtschaftsgeschichte des A ltertum s, Leiden, 1938, K ap. V. (199. s köv. 1.); F . 6'Ai'Me.- 
Stufen der K u ltu r, S tu ttg a rt, 1952, K ap. IX .

'3 A „homérosi k o r"  kevéssé használható term inus. A szóbanforgó korra  vonatkozólag 
ugyan valóban a  homérosi oposzok jelentik  a  legfontosabb, szin te egyetlen írásos forrást, azonban 
sa já t koruk képe elválaszthatatlanul összefonódik bennük a  mykénéi ko rra  visszanyúló hagyo
m ányanyaggal, úgyhogy az eposzokból adódó képnek teljesen megfelelő állapot a  m aga egészében 
egyetlen korban és egyetlen terü le ten  sem létezett. L. A . Beoeryng.- Homé.-e, Le poéte e t son 
oeuvre, Bruxelles, 19463, J .  B. Afyres.- H om eric A rt, A nnual o f the B ritish  School a t  Athens,
45, 1950, 229. s köv. 1.

'3 A vándorlások lezárulásának ideje bizonytalan, főleg az ión vándorlás k rono lógiaiig  
nehezen rögzíthető vo lta  m ia tt, 1. fentebb, 83. jegyzet; a  da tá lástó l függ, hogy ez t az esem ényt *  
milyen tö rténeti összefüggésbe kell beleillesztenünk: a  dór vándorlás közvetlen következm énye
kén t, vagy a nagy gyarm atosítás első hullám aként foghatjuk-e fel.

'*</. Baseöroe/c: Griechische W irtschafts- und  Gesellschaftsgcschichte bis zur Perserzeit, 
Tübingen, 1931, F . HezcAetAehn.- i. m . 269. s köv. 1.

33 L. J .  Boseöroek.- i. m. 23 s köv. 1.; F . BeicAetAeitn.- i. m . 263 s köv.; C. (Hoíz.- Le travail 
dans la  Gréce ancienne, P aris , 1920.

33 L. pl. Odysseia, X V II. 382. s köv. 1.
37 L. F . BeicAelAeMn.- i. m . 230 s köv.
33 L. C. R m ok. Griechische S taatskunde, I ., M ünchen, 1920, 169. s köv. 1. 317. s köv., 

3 4 1 .sk ö v .l., I I . ,  1926, 767 .sköv ., 783. sköv . 1., J .  BaseAroek.- i. m . passim , F . BeicAeJAebn.* 
i. m . 275. s köv. 1.

*3 L. (7. Busók.- i. m. I. 135 s köv., 283. s köv., I I .  667. s köv., 737. s köv.; <7. BaseAroeA.- 
i. m . 63 s köv. 1. 74— 75. 1. —  E  terü le tek  társadalm ának  a lap jaként Fnyets kifejezetten a job-
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bágyságot jelölte meg: A család, a  m agántu lajdon  és az állam  eredete, i. k iad. 66.; Levél M arx
hoz, 1882. dec. 22-én. B. A . Kazatnattova „R abovlagyenyije n a  K ritye v V I—IV. vv. do n. o ."  
c. cikkében igyekszik bizonyítani, hogy a  helóták, k larótasok, penestések s tb . nem  jobbágyok, 
hanem  rabszolgák; Awyds idézett —  vélem ényünk szerin t helyes —  m egállapításaival azonban 
nem  száll v itába , hanem  hallgatással mellőzi őket; illetőleg a  Marxhoz ir t  levél idevonatkozó 
m ondatának  első felét, ahol a  hódítás szerepéről van  szó, idézi ugyan, de a  m ásodikat, ahol 
Engels a  jobbágyságról beszél, m ár nem.

L. G. Baaoií. i. m . I I .  633— 736. 1.; </. Haae&roeA; i. m . 58. s köv., 202. s köv., 247. s 
köv. 1.; V. AArenéery; N eugründer des S taates, M ünchen, 1925, U .ő: D er Dam os im  archaischen 
S parta , H erm es, 68, 1933, 288. s köv. 1.; 2'A. BenscAaa; Dio E n ts teh u n g  des Spartanischen S taa tes, 
K lio, 30, 1937, 269 s köv. ].; K . AI. V. CArtntea: A ncient S parta , M anchester, 1949.; N . O. L. 
Hawwtond; The Lycurgean Reform  a t  S parta , Jou rnal o f H ellenic Studies, 70, 1950, 42. s köv. 1.

' ° ' Term észetesen ezeket a  „nagyb irtokokat" , am elyek Görögország szűkös te rü le ti viszo
nyai közö tt, kis közösségein bőiül jö tte k  létre, nem  szabad a  róm ai latifundium ok m in tá já ra  
elképzelnünk.

A  nem zetségi szervezet szívósságára jellemző, hogy sokhelyü tt m élyen belenyúlik  a  
k ialaku lt polis-államok virágkorába, m ásfelől pedig ezek a  polisok in tézm ényeiket és szervezetü
k e t a  nem zetségi szervezet m in tá jának  és elemeinek felhasználásával építik  ki.

Aíiyets „A család, a  m agántulajdon és az állam  ercdeté"-ben (i. kiad. 107. s köv. 1.) 
tú lértékeli a  homérosi társadalom  dem okratizm usát; ebben Aforyon h a tá sa  m ellett része van  
annak  is, hogy átveszi G. A. <ScAoe;nann nem  m indig helytálló m egállapításait, főleg azt, hogy 
ebben a  társadalom ban nincs eszköz, am ellyel a  népet ak a ra ta  ellenéro bárm ire lehetne kény
szeríteni (Griechische A lterthüm er, I . 28., 1897*). E nnek  az elképzelésnek teljesen  ellentm ond 
pl. —  hogy csak a  legszombeszökőbb ese te t hozzuk fel —  az Ilias II . énekének gyűlésjelenete. —  
E  rész helyes interpretációjához (és á lta lában  a  ka tonai dem okrácia kérdéséhez) legújabban
I. AzaAó .-frptM; Hom éros világa, B p., 1956, 99. s köv. 1.

" " A  homérosi eposzok számos u ta lása , a  Hésiodos műveiből kirajzolódó kép és a  Solón 
elő tti A ttik a  állapotai egyarán t előfeltételezik a  m agánföldtu lajdon m ár huzam osabb ideje 
ta r tó  fennállását és á ltalános elterjedtségét. —  L. összefoglalóan A. G tttraad; L a propriété 
fonciöre en Gréce, Paris, 1893; vö. G. BosoM; i. m . I .  141., 178.; J .  7/a.seöroeA; i. m . passim . 
—  Azok, ak ik  a  föld köztulajdonának m eglétét tételezik  fel még a  homérosi korban is (m in t pl. 
G. T'Aowtaon; Studies in  A ncient Greek Society, 299. s köv. 1.), teljesen elégtelen a lap ra  építik  fel 
elgondolásukat; elképzelésük fő bizonyítéka ugyanis csupán az Ilias X II . 421. s köv. ism eretes 
hasonlata, am elynek m agyarázata azonban egy bizonytalan  jelentésű hapax  logomenon (ep:- 
aynoaj v ita th a tó  értelm ezésétől függ.

*°* L. G. De .Sancite.' A tth is, Torino, 1912, 117. s köv. 1.; G. BaaoB; i. m . I . 317. s köv.,
I I .  671. s köv., 783. s köv. 1.; / / .  7'. Wade—Gert/; E upatrida i, Archons and  Areopagus, Classical 
Q uarterly  1931, 1. s köv., 77. s köv. 1.; G. De B andié; S to ria  dei Greci, 1., Firenze, 1940, 247. s 
köv.; C. BiyneM; A H istory  of the A thenian C onstitu tion , Oxford, 1952, 38. s  köv. 1.

'" 'E z t  az a lko tm ány t Any de (i. m. 113.) a  kiváltságos osztály megszorveződéseként és 
kialakulóban levő állam ként jellemzi.

K ülönös (szinte egyoldalúságig menő) nyom atékkai emeli ki az an tik v itásn ak  ez t a  
jellemző sa já tosságát .7. BaseAroeA; i. m . passim .

Hias IX . 396; Aot ia  p/oh'efAra rAyon/at.
A lapvető fontosságú a  korai polis értékeléséhez Á fára; A  tőkés term elés e lő tti tu lajdon- 

form ák, 10—32. 1. —  A polis tö rtén e ti fejlődéséhez 1. Af. Weéer; A grarverhältnisse dos A lter
tum s (Gesammelte A ufsätze zur Sozial- und W irtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924, 1. s köv. 1.); 
G. Bttsoii; i. m. passim , d . AfaaeéroeA; i. m . passim ; A. A. AdcocA; The Growth of C ity  S ta te , 
Cambridge A ncient H isto ry  I I I . ,  1925, 681. s köv. 1.: F . AArenéery; W hen did th e  Polis rise?, 
Jou rnal of Hellenic Studies, 57, 1937, 147. s köv. 1-; A. BcAacAerwteyr; D er W erdegang der g rie
chischen Polis, Diogenes, 4, 1953, 1. s köv. 1.

" "  L. G. Boaoii; i. m. I . 277, I I .  779 s köv. 1.. 815, 825 s köv. 1., <7. HoaeAroeA; i. m . 49—50, 
137, I f .  WoodAoMse; Solon th e  L iberator. A S tudy o f A grarian Problem  in A ttik a  in  th e  Seventh 
C entury. Oxford, 1938.

' "  Hésiodos esete m u ta tja , milyen életbevágó kérdés vo lt egy paraszti b irtok  felosztása 
az örökösök között: az egész „E rga  kai liém erai" egy örökösödési per körül forog. R endkívül 
tanulságos ebből a  szem pontból H ésiodosnak az egykét a jánló  tanácsa  is: níttttoyenéa de pata 
été po/róton otAon p/ter&entett (E rga 376— 377).

'"A ch illeu s  sokat idézett kijelentése (Odysseia X I. 488. s köv.) jellemzően m u ta tja , 
hogy a  thósek életénél m ár csak a  ha lá lt ta r to ttá k  rosszabbnak. —  Vö. G. Gioíz; i. m .; J .  Hoae- 
Aroe.A; i. m ., passim .

59



"3 L. 7 .  Ileicáel/ieíin; i. m. 240 s köv. I.; <7. De A m cíls; i. m. I. 406 s köv. I., 77. Denytaoit.- 
i. m . 8 0 s  köv. I.

' " L .  elsősorban .7. 77fMe5roe7.- i. m . Abschn. II . (főleg 189 s köv. I., 25S. s köv. ].), 7 . 
77cíc7íel/;eiia.' t. m. K ap. V. (főleg 226 s köv., 240 s köv., 263 s köv., 282 s köv. L). VI. (főleg 294 
s köv., 320 s köv., 369 s köv. b). — A kor fejlődésének értékelése döntő fontosságú az egész an tik  
fejlődés megítélése szem pontjából; épp ezért egyik gyú jtópon tja  vo lt a  modernizáló (7d . Afeyer, 
De/oc/íJ és a prim itivizáló irán y za t (I?Of/6c?'h;.s, Dúc/ier, 77íMe&roeAJ hosszú időn át. tartó , többször 
kiújuló v itáinak. A v ita  és a véglegesnek tek in thető  eredm ények jó  összefoglalását ad ja  
1$. W7M' Trois quarts  de siécle de recherches sur l'éeonom ie grecque antique. Annales: Eco
nom ies, Sociétés, Civilisations, 9, 1954, I, 7 s köv. I. —  A kérdéshez I. az áruterm elés fejlődésé
nek szem pontjából: J a .  A. íeircwMtn.' O voznyiknovenyiji tovarnovo pro izvodsztvav  drevnyej 
Greciji, V jesztnyik Drevnyej Isztoriji, 1953, 3, 46 s köv. I.

"3 L. 7 .  77ctcácl/íci7n.* i. m. 263 s köv., 369 s köv. I.
n" A rabszo lgatartás fejlődésére vonatkozólag I. II'. D. tfe-s/emmuM; Sklaverei, R E  Suppi. 

VI. (1935) 894 s köv., -7a. A. I .e n e m ;; ;;Ob isztoiicseszkom m esztye gomerovszkovo rabsztva 
V jesztnyik Drevnyej Isztorii, 1952, 2, 38 s köv., U .ő.:Poszlegom erovszkij eposz kak isztocsnyik 
d ija  szopialno-ekonomicseszkoj isztorii rannyej Greciji, uo. 1954, 4, 52 s köv. IV Olíva.- Poóátky 
otrokarské vyroby v antickém  R eeku, Ceskoslovensky éasopis historicity, 1954, I I ,  1, 78 s köv. 1.

L. 7'. 77eic7te7MiM.' i. m. 226 s köv., 294 s köv., 320 s köv. I.
" s  Az elutasító  arisztokratikus m agata rtás legkorábbi kifejezett példája: Odysseia, V III. 

159 s köv. (bár éppen az O dysseiában Odysseus egész jellem e és viselkedése sok „kereskedői" 
v onást m u ta t); a  bekapcsolódásra klasszikus példa Solón egész élete és működése.

"3 Ez term észetesen nem az t je len ti, hogy az ókori K elet nem  a lak íto tta  k i a m aga sa já t
ságos pénzform áit és pénzgazdaságát; 1. 7*. Ilric/íe/Ia?;';;;.' i. m . 115 s köv. I.

'3° L. 7 . 77e;ráel/;r;w.' Dió A usbreitung der M ünzgeldwirtschaft und  der W irtschaftsstil 
im archaischen Griechenland, Schmoilers Jahrbücher, 55. 1931, 229 s köv. I.

'3' L. 7 . 77e;'e/;rl/;r;;:i.' i. m. U.Ő.: W irtschaftsgesch ich te .. . 254 s köv., 269 s köv., 2 8 2sköv .I.
*22 E rga kai hém erai. 341: Mg allén óné Mérőn, na! ion tecn affog.
'23 E rre  vonatkozólag I. „Aisópos és az aisóposi m ese" c. tanulm ányom  (Az Eötvös Loránd 

Tudom ányegyetem  B ölcsészettudom ányi K arának  Évkönyve 1952/53, Bp. 1953, 70 s köv. I.) 
I I .  3. részét („Egy példa elem zése"), valam in t A thénaión politeia-kom m entárom nak (I. fentebb, 
10. j.) a  drakóni a lko tm ányra  vonatkozó fejezetét (241. s köv. I.).

'2' L. P. DArcnócry.' Die R echtsidee im frühen G riechentum , Leipzig, 1921, 77. 7 . Donner— 
O. -Snn'iA.' The A dm inistration of Ju s tice  from H om er to  A ristotle, 1., Chicago 1930, iff. AfiiM: 
U ntersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung, K .io, Beiheft 16 
Leipzig, 1933, 77. Dengigon; i. m . 100— 102 I.

'23 Solónhoz I. IV. WoodAonge.- i. m ., 7 .  TfcicMAehn.' i. m. 282 s köv. I.. J .  <7. AfMnc.' The 
Economic Policy of Solon, H esperia, 14, 1945, 230 s köv., C. TTiyneM.- i. m . 86 s köv. 1. —  Solón 
reform jait Dngeig (i. in. 118.) politikai forradalom ként, nagyjelentőségű dem okratikus vá lto 
záskén t értékelte. A m ai m arx ista  tö rténetírásban  viszont sajnálatosan e lterjed t Solón megalkuvó, 
következetlen reform istaként való jellem zése; 1. pl. G. 3"áo?n on.- Aeschylus and Athens, London] 
1946, 87 s köv.; viszonylag helyesebb, bár határozatlan  P. A . Aerpe/eu. i. m. 122 s köv., egé
szen ham is P. A . Gya&oa— A . AI. Ai/iMlszIh/.* i. m. 246 s köv. 1. értékelése. L. ezzel szemben 
A thénaión politeia-kom m entárom  Solónra vonatkozó, az V—X II. fejezethez ír t  részeit.

'23 A hop lita-tak tika szerepéhez és a  hoplita-politeiához I. AI. tlróer.' i. m. 20 s köv.. W. 
7?e(&tp.' Ü ber die E inführungszeit der geschlossenen Phalanx, Sitzungsber. der Bayer. Akad. 
der W issenschaften, hist. K l., 1911, 12 s köv.; AI. 7 .  MYsson.- Die H op liten tak tik  und das S taa ts
wesen. K lio, 22, 1928, 240 s köv. I. (=  Opuscula selecta I I .  897 s köv. 1.), 77. D. Lormier: The 
H oplite Phalanx, w ith Special Reference to  the Poems of Archilochus and  T yrtaeus, Annual 
o f B ritish  School a t  A thens, 42, 1947, 76 s köv. I.

'2' Legism ertebb példája ennek a solóni alkotm ány a  m aga négy vagyoni osztályával.
123 Még ^  megelőzően előfordulnak olyan esetek  is, hogy a  vagyoni rétegződés m agán 

az arisztokrácián belül is bizonyos különbségeket te rem t: külön jogokkal kiem elkedik a  leg
gazdagabbak csoportja, am ely bizonyos tendenc iá t m u ta t a  p lu tokratikus oligarchiává való 
fejlődés irányába. (L. G. Rago/C i. m . 345.)

'2 3  A ty rann isra  vonatkozólag I. 7 .  TV. Gre.- The Origin of the T iranny, Cambridge, 1922, 
Af. 7 .  TVi'Tsson: The Age o f the E arly  Greek T yran ts , B elfast, 1936, 77;. Gea.scMa.' Tyrannis, 
R E  V II A (1943) 1821 s köv. 1., 7 .  OKtxz: R aná recká tyrannis, P raha, 1954.

'33 A ty rannis az á tm eneti szakasz leggyakoribb, de nem  egyedüli és nem minden esetbon 
szükségszerű form ája. Másik átm eneti form a vo lt pl. az aisym nétések (m int P ittakos, Solón, 
á lta lában  a  törvényhozók) működése, am ely speciális körülm ények közt viszonylag békés á t-
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m enete t képviselt. De m indezek a  form ák csak nagy vonalakban, á ltalánosságban ölelik fel a  
kor bonyolult és gazdag tö rténetének  egész fo lyam atát.

'3' H angsúlyoznunk kell, hogy ez a  fejlődést folyam at nem  m inden görög terü le ten , hanem 
elsősorban a  legfejlettebb állam okban (a kisázsiai városok, az Égei-tenger egyes szigetei. A ttika, 
az Isthm os-állam ok) m en t végbe ebben a  korban. Más a  helyzet a  törzsi társadalom ból lassabban 
kiem elkedő, a  korai archaikus kor á llap o tá t sokáig megőrző, e lm arad tabb  vidékeken (pl. A rkadia, 
Él is, Achaia, A itólia, Lokris, Phókis, részben még B oiótia is), valam in t azokban az állam okban, 
amelyek gazdasági és társadalm i élete a  jobbágyságon alapu lt (Thessalia, Argos, S párta , K réta); 
i t t  a  fejlődés lassabban és gyakran m ás fonnák  közt m ozgott. (L egsajátosabb S párta  esete, 
ahol a fe jle tt görög terü le tek  forradalm i átalaku lásának  párhuzam a m egvan, de csak a  hódító 
dórok közt m egvalósított egyenlőség form ájában; 1. a  100. jegyzetben i. m űveket.)

'32 A m unka értékeléséhez 1. Af. P . NBsson; The Age of the E arly  Greek T y ran ts , Belfast, 
1936, 6— 7, 13, H . BoIGufein; W ohltätigkeit und  Armenpflege im vorchristlichen A ltertum , 
U trech t, 1939, 191 s köv. 1., B. Afondol/o; The Greek A ttitu d e  to  M anual Labour, P a s t and 
P resen t, 6, 1954. —  A m unka egyébként még a  rabszo lgatartás legteljesebb kifejlődése idején 
sem v á lt m egbecstelenítővé és lenézetté a szabadok szám ára (m int m ég Bnyels is vélte, i. m. 122, 
A nti-D ühring 365); az arisz tok ra ták  és p lu tokra ták  szűk körében k ia laku lt nézeteket nem  
szabad összetévesztenünk a  szabad dolgozók töm egeinek közvéleményével.

'33 L. -SriMyyi János György; Görög m űvészet, Bp. 1954, 24, 25, 30, 33. — Vö. még <7. D. 
Beazley; P o tte r  and P a in te r in A ncient A thens, London, 1949.

'3 ' L. a  ,,hé t bölcs"-ről, a  korai tyrannosokról, az első költőkről és filozófusokról k ialakult 
képet a  hagyom ányban.

'33 N éha a szabad kisterm elők közt is vannak, akik egy k é t rabszolgát ta r ta n a k  (Id. pl. 
Hésiodos!), ez azonban csak szórványos jelenség, am ely nem  jellem ző ennek az osztálynak az 
egészére.

'33 A folyam at részletesebb közgazdasági elem zését 1. D . F. KMZov&ou cikkében: Ob usz- 
lovijah , porodivsih razlicsija v  razv ity iji rabsztva, i jevo naiviszsjeje razv ity ije  v  antyicsnom  
m ire, V jesztnyik Drevnycj Isztoriji, 1954, 1, 108 s köv. 1.

'3' A klasszikus görög társadalom  sokat em legetett rabszolgatartó  jellegével kapcsolatban 
szükséges m egjegyeznünk, hogy Bnyels idevonatkozó m egállapításai (1. A család, a  m agán- 
tu lajdon  és az állam  eredete 122, 171, A nti— D ühring 165), am elyek szerin t a  görög társadalom  
egész élete a  lakosság döntő többségét (a szabadok tízszeresét!) kitevő rabszolgák m unkáján  
alapszik, ebben a  form ájukban m a m ár nem  tek in the tők  helytállónknak. BnyeZ-s ugyanis e l
gondolását A thénaios késői és m egbízhatatlan  —  de a  m últ században még á lta lában  hitelesnek 
ta r to t t  —  ada ta ira  (Deipnosophistai, VI. 272) alap ítja , am elyek szerin t A thénben D ém étrios 
Phaléreus idejében 21 000 a thén i polgár, 10 000 m etoikos és 400 000 rabszolga élt. fBnyefs 
egyébként a  rabszolgák szám át nem  pontosan A thénaios K tésiklésre visszamenő ad a ta , hanem 
A. Boec&áne& ezen alapuló szám ítása —  S taatshaushaltung  der A thenor, Berlin, 1817— 18, a 
vonatkozó rész a 3. kiadásban (1886) az I . kö te t 49. lapján —  nyom án ad ja  meg 365 000-ben; 
A család. . . 122).Ezeknek az ad a to k n akam egb lzha ta tlan ságá t é s a k o r ra  vonatkozó egész egyéb 
tudásunkkal össze nem egyeztethető v o ltá t végérvényesen k im u ta t t a B e lo c á ;  Die B evölkerung 
der griechisch-römischen W elt, Leipzig, 1886 (Cap. III-, 55— 108, főleg 84 s köv. 1.). A következő 
évtizedek idevágó irodalm ának jó összefoglalását és k r itik á já t 1. A . Andrendes; Geschichte 
der griechischen S taatsw irtschaft, I ., 1931, München, 303—310; az ú jabb  irodalom ból legfon
tosabbak  A. ÍV. GonMne tanu lm ányai: The Population of A thens in the F ifth  and  F ou rth  Cen
turies B. C., Oxford, 1933, The Slave Population a t  A thens, Journal of Hellenic Studies, 66, 
1946, 127 s. köv. 1. Egészében véve a  rabszolgák szám a A thénben, ebben a  kivételesen fe jle tt 
ipari és kereskedelm i gócpontban, m ég a  periklési korban sem érte  el —  a  legbőkezűbb becslé
sek szerin t sem —  a  lakosság szám ának felét.

'33 Ez a  fotyam at m ár régebben m egindult; 1. pl. Theognis költem ényeit (passim), aki 
—  m in t rógivágású arisz tok ra ta  —  term észetesen felháborodással szemléli ezeket a  jelenségeket.

'33 Az uzsorátoké negatív gazdasági szerepére vonatkozólag 1. Adura;; A tőke, I I I .  654 s köv. 
(főleg 657).

'3° Afnra:?Mt& ezt a  szabad kisterm elés fontosságát, ső t alapvető szerepét hangsúlyozó meg- 
áh ap itá sá t vagy hallgatással mellőzik (pl. F. A'. Byakov A7. A/. Nyí&oTscM/; i. m . P . Olfau; 
i.m .) , vagy úgy idézik, m in t am ely szerin t a  rabszolgaság tnéy nem szo ríto tta  ki teljesen a szabad 
m u n k á t (1. pl. F. ,S'z. Bzeryejeu; i. m . 180). Persze, a  rabszolgaság egyébként sem  szo ríto tta  ki 
teljesen a  szabad m unkát, ső t még csak döntő tú lsúlyra sem ju to t t  vele szem ben —  sem ekkor, 
sem később.

' "  Áfára;; A tőke, I . 361, 24. jegyzet ; vö. I I I .  874 is.
"3 L. pl. Bzeryejeu, GyaAxn?—A7yi/;o(gzI:tj, Bencnmn, OBtvt id. m űveit; de az utóbbi évtizedek 

szinte m inden m arx ista  ókori tö rtén e ti m űvét idézhetnénk.
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"3 Nem csak a  korai görög társadalom ról, de m inden ókori társadalom ról m egállapíthatjuk, 
hogy a  rabszolgák a  lakosságnak csak kisebbségót (két kivételes esetben —  egyes görög városok 
az V—IV-, I tá lia  a  I I —I. században —  jefenúíAeny kisebbségét) a lk o tták ; m unkájuk az á lta lá 
nosan e lte rjed t elképzeléssel szemben nem képezte a  társadalm i term elés a lap já t, és nem is 
ju to t t  soha döntő fölénybe a szabad m unka különböző form áival szemben. E nnek megfelelően 
a  tá rsadalm i szerkezetre vonatkozólag is meg kell á llap ítanunk , hogy a  rabszolgák nem  jelen tik  
az ókori tá rsadalm ak alapvető term elő és kizsákm ányolt osz tá lyát olyan értelem ben, m in t a  
feudalizm usban a  jobbágyság vagy a  kapitalizm usban a  p ro letáriá tus. E  társadalm ak rabszolga- 
ta r tó  jellegéről, te h á t csak azzal a  megszorítással beszélhetünk, hogy a  rabszolgatartás e<yy:A 
fontos és jellemző vonása, de nem ofapueú! tényezője az ókor gazdasági és társadalm i életének. 
—  Ez a  rendkívül fontos és bonyolult —  i t t  csak é r in te tt  — problém akör azonban még feldol
gozásra és m egv ita tásra  vár; Mejman és U tcsenko fentebb (13. jegyzet) idéze tt tanubnányain  
k ívül a  k u ta tó k  eddig még alig nyú ltak  ezekhez a  kérdésekhez.

H angsúlyoznunk kell, hogy a  lényeges obbon nem ennek az egyébként régóta közism ert 
ténynek  az egyszerű m egállapítása, hanem  következetes társadalom történeti értékelése és 
értékesítése; nem  az új tények regisztrálása, hanem  a  belőlük fakadó és a  régi elképzelésektől 
nem  egyszer különböző következtetések levonása a  feladat.

Az Enyefs á lta l még a  katonai dem okrácia tip ikus esetének te k in te tt  Homéros-kori 
társadalom m al kapcsolatban 1. fen tebb  a  103. jegyzetet. Á ltalánosságban is meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a  katonai dem okráciaként jellem zett korszakok nem zetséginek és dem okratikus
nak  ta r to t t  jellegzetességei nem  nagyobb m értékűek annál, am it nem  egy teljesen kifejlett 
osztálytársadalom ban m egtalálunk; a  „katona i dem okrácia" fő jellegzetességeiben m ár az 
osztálytársadalom m a! egyezik meg, és kétséges, hogy igazi á tm eneti kom ák tekinthető-e.

L. pl. m á r Ed. Aíeyer.- Geschichte des A ltertum s, I P . ,  1928, 241 s köv., E . HeicAef/Mum; 
i. m ., K ap. IV ., V. <Sz. -S'zeryejec.' i. m ., 53 s köv., 66 s köv.; ú jabban  í .  E . Eobner.- i. m ., J a .  -4. 
Zenc??MM.' i. m ., V szem im aja Isz to rija  408 s köv., 418 s köv. 1.

R itk a  k ivéte lt képeznek pl. a  föníciai városok, am elyeket az ipari és főleg kereskedelmi 
fejlődés m ár korán polis-szerűvó a lak íto tt; de i t t  is hiányzik az an tik  polis-fejlődés legdöntőbb 
m ozzanata, a  szabad kisterm elők osztályának álta lános felemelkedése. — Az ókori keleti te rü 
le tek  nagy részén csak a  hellénizm us korában, külső h a tá s  a la tt  m en t végbe bizonyosfokú an tik  
jellegű fejlődés.

" " L .  Áfára—Hnycls.' A ném et ideológia, 1952, 33 s köv., Áfára.- A tőkés term elés e lő tti 
tu lajdonform ák, B p., 1953, 7 s köv. 1.

Az an tik  tu lajdonfonna M arx á lta l je lze tt egyéb jellegzetességeinek (pl. az egyéni 
tu lajdon és ager publicus cgyüttlétezése) á lta lános érvénye, illetőleg konkrét ta rta lm a  az egyes 
esetekben egyelőre kérdéses.

33° A tulajdonform ákhoz nincsenek m echanikusan kötve a  társadalm i fonnák , fejlődési 
fokozatok; az ázsiai (közösségi, törzsi) tu lajdonform ára pl. egyarán t épülhet ősközösség és 
(ókori keleti) osztálytársadalom . Az an tik  tulajdonform a fejle ttebb  fokot je len t ugyan, m in t az 
ázsiai, de a  korai an tik  társadalm ak kétségtelenül a la tta  m aradnak  a  fe jle tt ókori keleti civili
záció színvonalának.

33'L. a  91. jegyzetben i. m űv ek e t;v ö . G. TAomsoa.- S tudies in  A ncient Greek Society, 1., 
In troduc tion , 21— 29.

'3 ' L. —  a többi fontos tényezők m egvitatásával eg y ü tt ;— E . HeicMAcMn.' i. m ., IV. 
K ap . —  Legújabban Ferenc „Földtulajdonviszonyok a  Csou-kori K ín áb an "  c. tan u lm á
nyában  (K andidátusi disszertáció, m egvédve 1956. szept. 13-án) m indenesetre hangsúlyozza, 
hogy az ókori K ínában  az ázsiai tulajdonform a ós az ázsiai term előm ód uralm a nem az öntözéses 
gazdálkodáson alapult. H ogy ez kivételes eset-e, vagy pedig a  m ezopotám iai és egyiptomi 
fejlődés je len t e speciális form át, egyelőre nehéz lemre eldönteni.

'33 E z a  „fejletlenség" term észetesen relatív ; mennyiségileg az ókori keleti áruterm elés 
több  esetben igen jelentékeny volt, de nem  érte  el az t a jelentőséget és nem  a lak íto tta  á t  úgy 
az egész gazdasági é le te t, m in t az an tik  társadalm akban .

'3 ' L. E . Heic/iefáciw.' i. m ., V. K ap.
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R. m a p M R H :

K  Bonpocy o B03HHKH0BeHHH rpenecxoro paőoBaaneabnecxoro oőmecTBa

Hcxoan H3 xapaKTepHCTHKH, aaHHOii 3nrej)bcoM o B03HHKH0cennn rpc^ecKoro paőoBaa- 
neabaecxoro oGmecTBa, aBTop paccnaipuBaeT npoőaeMH, nowaTM HCTO'imixaMif, c Tex nop 
HaKonaeHHMMH.

On xapaKTepH3yeT OTneJibHMe <{)a3M B03HnxH0BeHnn paGoBaaneabnecxoro cipón B 
panxax HCTopHMecKoro o63opa, nanHHan c pacnana nepBo6MTno-oőmnnnoro cTpon, coBna- 
naxutero c Hcoaoinnwecxon anoxoi't. cPa3y paHHero űpoH30Boro (paHHero .w:noiicxoro H 
oaaancxoro) Bexa on paccMaiponaeT xax (])a3y nepexona OT nepBoőbtTHo-o6mnnHoro cipón 
K KJiaccoBOMy CTpoio, B KOTopoii ywe CHBbno pa3BMTM (ecan ne npeoőJiaaa]omne) xaaccoBbte 
omomcHnn. fto erő Mtiemno x OToii anoxe (c TonxH 3pennn Hciopmt oőmecTBa oxBaTMBato- 
meií H cpcnmoto eaaancxyio snoxy) n BooSme ncpexonnHM nepitonaM OT nepBoGbUHO-oGumH- 
Horo cTpon x xaaccoBOMy cTpoto Heab3n noaHocTbto npxMeHHTb nonnme BoeHHoH neMoxpa- 
THH, XOTOpOe C pa3HMX TOiex 3pcnnn HBJ!HeTCH CnOpHMM.

CpC/iHnií n nosAHHÖ ópoHSOBMti Bex, oőutecTBO anoxn pacuBcia xpuTO-nuxencxon 
mtnHJin3aunn y)xe nBJineTcn pa3BHTMM xnaccoBbtM oűmecTBOM, xoTopoe no npaBy 3ainc- 
nneTcn B oGmníi Tttn npeBHHx BocTOBHbix oGmeciB. B To >xc BpeMn aBTop nonMcpxHBaeT 
cncuHa.ihHMii xapaxTep KpnTa H MnxeH, ouiit'iatountöcn OT npyrnx npeBHHX BOCTOHHMx 
oGmecTB. On cnn'aeT, MTO ncpcxoanuH nepnon nocae ynanxa Mnxencxon nnBHjm3annn — 
HecMOTpn Ha 3naMnTeJibHMit nporpecc poaoBMx oprann3annoHnMx (])opM — coxpanneT (xom 
B cmnnxoM npnMHTHBnoti ({)opMe) xnaccoBbtít xapaxTep.

B pa3BHTHH apxaHMCCXOii 3H0XH Ba>KHC)1mHM MOMCHTO.M aBTop CmtTaeT SXOHOMHMeexoe 
yxpenaenHC CBoGonHMx Menxnx nponsBont'Tejieti (xpecTbnn, xycTapen), ocnoBaHHoe Ha 
TexHHxe wenesHoro Bexa H B cnnan c 3THM yBeaniemic Hx oGmecTBeHHO-nonnTHnecxoH ponn. 
3T0, a He yxpenjteHHe paGoBJtaaeHnn, HBnneTcn nepsocTeneHHoH nBnn<yutei! cnaoií pa3- 
BHTHH anoxH. H.MCHHO 3T0 pa3BHTHe cocTaBUHCT ocHOBy xpyioro noa*be.\ia paőoBaaneab- 
necxoro cnocoGa npoH3BoncTBa B xaaccn'iecxoii anoxe.

Mio xacaeTcn noaowcHttn rpeaecxoro oGmecTBa B oGmc.̂ t pa3BHTnn npeBnero oömecTBa, 
aBTOp yCTanaBJIMBaCT, MTO B OTHOmeHHM HpCBHerO BOCTOBHOrO H aHTHWHOrO pa3BHTHn noxa 
HMetoTcn cnopHbte BonpocM. Bonpoc 06 ;<a3naicxoM cnoco6e npon3BO^CTBa& Ha ocHOBe npo- 
BenenHMx no cnx nop Hccaenoßamtn Hcaosn ciHTaib saxpHTMM, n6o coMHHTenbHo, noGbt 
npHHHTan xapaxTepncinxa npeBmtx BOcioMm.tx n aHTnwHbtx oGmecTB, T. e. conocTanaeHne 
pamteH H pa3BHi'oíi CTcnenn paGoBnanenbnecxoro cTpon yjiOBnna cymHOCTb neaa. Bo BcnxoM 
cnyiac, nosm.iemie npyr 3a npyro.n npeBHcH Bocio'moH H anmuHOH ({top.M Mowno xoncTani- 
poBaTb To.ibxo B pa3BHTHH rpeBccxot'o oGmecTBa, Ho naixe n Tan B o'ienb cnemtanbHMx 
ycjtoBHHx. Mcxatonan 3T0T cnynaM, anTHBHOMy o6uiecTBy He npenmecTBOBajia npeBHnn Bo- 
CTOMnan cTeneHb H H3 npcBitero BocTomtoro oGmcciBa ne B03Hnxno amHMHoe oőmecTBO. 
MMeHHo nosTOwy neab3n cumaTb rpenecxoe oGmecTBO eannciBCHHO npantnibHMM, xnaccH- 
MCCXHM npHMepOM npeBHCrO pa3BI)THH, !10 CpaBHCHHtO C XOTOpMM npyt'He <{)OpMM npenCTaB- 
nntoT cneHuaabHMe cayiaH. CoMmneabHO H To, n o  f)<opMy.nipoBxa nsyx nyieti pasBninn 
(T. e. npeBHnn BOCTOBnan a atnuMnan fjtopMa) nBJtneicn au anexcamoií ^op.MyjinpoBxoH 
3axonoAtepnocTeH pa3BHTnn. Ka>xeTcn, BbtncneHtte TnnoB pa3BHTnn npeBHttx oGmecTB H 
ax B3anMOOTHouieHnií noxa npencTaBaneTnanHayxH3anaiyemeo)XHna!omy]o paspememin.
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A szövőipar technikai és szervezeti á ta lak u lása  
F land riában  a  X I— X III. században

Európa gazdasági fejlődését nem szabad egységesnek elképzelnünk. 
Egyes területeken pezsgő élet folyt, és a fejlődésben mintegy előreszaladtak, 
mások megint úgy tűnnek fel, mintha elaludtak volna: régies formák közt 
éltek. A gazdaságtörténeti kutatásnak feladata keresni az általános vonásokat. 
De hiba lenne, ha megfeledkezne arról, hogy mily nagyok az eltérések az egyes 
területek közt. Területekről és nem országokról, politikai határokról van szó. 
Hiszen a középkorban a politikai határok — ha voltak ilyenek egyáltalán 
ebben a hűbéri világban — korántsem jelentettek gazdasági határokat is. 
A nemzetgazdaság fogalma még ismeretlen. Egy-egy gócpont körül kisebb- 
nagyobb gazdasági egységek alakultak ki, összefüggő területek anvagi érdek 
és szellemi érintkezés szempontjából, függetlenül attól, hol feküdtek a politi
kai határok. Némelyik átnyúlt más ország területére, más a sajátját sem töltötte 
ki. A gazdaságtörténeti kutatásnak mindig számolnia kell e különbségekkel, 
és meg kell rajzolnia az ilyen gazdasági egységek körvonalait.

Flandria gócpont volt a XI—XIII. században. A tartományok körülötte: 
Picardia, Artois, Hainaut, Brabant, majd tovább délre Champagne északi fele, 
Lorraine-nek ugyancsak északi fele, Luxemburg, — ezek mind összehangol
ták gazdasági érdekeiket, noha politikailag nem tartoztak össze. Volt azonban 
e területnek sugárgyűrűje is: a Párizsi-medence, a Rajna alsó szakasza, 
Friesland és maga Anglia. E külső hatáskörzetben még élénk a kapcsolat, az 

' érintkezés a központi Flandriával, de önálló félként tárgyalnak vele. Beszél
hetünk tehát Flandriáról mint gazdasági törzsterületről; flandriai körzetről 
mint szélesebb gazdasági egységről, és végül az északnyugat-európai gazdasági 
területről, mely az előbbinél általánosabb fogalom. Dél-Franciaország már 
külön világ és Németország más tájai is. Kétségtelen, hogy ez a flandriai körzet 
az akkori Európa legelőbbrehaladott gazdasági területe volt. Az Északi-tenger 
bejáratánál feküdve. Flandria a maga hasznára gyümölcsöztethette az Északi
tenger kulcshelyzetéből adódó összeköttetéseket. A Rajna és a Rhone vonala 
viszont megnyitotta a mediterrán-világ felé az utat, hol abban az időben 
Európának egy másik igen fejlett gazdasági területe volt: Itália, a hozzá
tartozó szélső hatáskörzettel: Provence, Dél-Németország, Dalmácia. Mind
ketten külön-külön indultak a fejlődés útjára, mégis már korán egymásra 
leltek. A Champagne-vásárokon megerősödött barátságuk és így egymást 
támogatva, bontakoztatták ki gazdasági hatalmukat.*

Flandria és a belga terület már a római időkben két jellegzetes vonást 
mutat, melyek aztán jellegzetesek maradtak: nagy állatállománnyal és szövő
iparral rendelkezett. A népvándorlás kezdetén Claudianus római költő legelésző 
belga nyájakról (pascat belga pecus) beszéld Századokat ugorva szinte ugyan
úgy kiemeli az ország gazdaságát legelőkben és állatokban az angol Bartholo- 
maeus Glanvil.s Aztán Meyerus 1531-ben Flandriáról irt művében azt az
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érdekes megjegyzést teszi, hogy szántóföldemé] jobbak Flandria legelői és 
rétjei.'* Júliáik gyapjúja durva volt. Kezdetleges textiliparukat azonban 
római vállalkozók felvirágoztatták, úgy. hogy a belga gyapjúköpenyek Rómá
ban, sőt Iíisázsiában is elterjedtek. A népvándorlás előtt a gyapjúfeldolgozó 
üzemek a körzet déli szegélyén sorakoztak: Amiens, Arras, Tournai, Rheims, 
Trier és Metz. Hasonlóképp római a gyökere az angol textiliparnak.^

A népvándorlást követő ,.sötét" századokban (VI—VII. sz.) is találkozunk 
juhtenyésztéssel és gyapjúfeldolgozó iparral. A házi és a földesúri jellegű 
gyártás mellett megtaláljuk egy igazi textilipar nyomait a VI—VIII. század
ban. Ez már férfiakat foglalkoztat, kik még a rendházak gazdaságában is 
világiak és általában szabadon szerződnek.** Készítményeik a frizek révén 
mint pallia fresonica kerülnek forgalomba. E kelmékkel vagy mint kész 
köpenyekkel (sagae) megismerkedik mind a Közel-Kelet, mind az északi viking- 
világ („Valland-készítmények"). Mint ismeretes, több évszázadon át, egészen 
a X. századig friz hajók járták a tengert a balti és a skandináv partoktól 
Britanniáig és a frank birodalom galliai kikötőiig.? Nagy Károlynak Otfához, 
Mercia királyához intézett leveléből megtudjuk, hogy az angol gyapjúköpe- 
nyeketstandardizálták és úgy szállították idegen országokba. Ez -  kétség
telenül — már egyfajta szervezettség jele, mégis óvakodni kell attól, hogy ezt 
a szervezetet a későbbi mintájára képzeljük el." Ebben az időben még a vándor
kereskedelem dívott; a kereskedők sorra járták a vásárokat és a kisebb vásár
helyeket, ezért hívták őket „poroslábúaknak". A kicsinyben dolgozók áruikkal 
házaltak, a nagykereskedők azonban távolban raktározott árukra is kötöttek 
üzleteket. A champagne-i vásárok szervezete elárulja a kereskedelem magas 
technikáját. Ezek a kereskedők általában iparosok is, volt köztük olyan, 
ki saját gyártmányát árusította." De a lényeg ez: a vándorkereskedők még 
nem próbálkoztak meg azzal a feladattal, hogy az ipart távoli piacok számára 
megszervezzék. A sokat emlegetett friz hajósok és kereskedők sehol sem mutat
koznak az ipar szervezőiként, vállalkozóiként.

Megváltozik a helyzet a XI. század második felében, amidőn megkezdő
dött a nyugat-európai textilipar csodálatos kibontakozása. Ebben az ipari és 
kereskedelmi felemelkedésben Flandria gyorsan magához ragadta a vezetést 
a gyapjúfeldolgozó iparban. A frizek hegemóniája idején még semmivel 
sem készített jobb kelmét a többinél, a friz és az angol gyártmányoknál, sőt 
azt lehet mondani, inkább háttérbe szorult: készítményei nem saját nevén, 
hanem mint friz áruk kerültek forgalomba."* A XI. század második felében 
keletkezett ,,Condictus ovis et lini" c. költemény — valószínűleg Winrich 
trieri clericus műve — a vászon és a gyapjú vetélkedését írja le, s Flandriát 
már oly országnak nevezi, hol a legfinomabb gyapjúkelméket gyártják." 
Hogy ennek a vitakölteménynek jelentőségét kellőleg felismerjük, gondoljunk 
arra, hogy még a Karoling-időkben, a IX. században is, a vásznat előkelőbbnek 
tartották a gyapjúnál. Például a vezetőszerepet vivő frízeknél háromszor ért 
többet ugyanolyan súlyú vászon a gyapjúnál.'2 Orléansi Theodulf előadása 
szerint a bírót az, kinek módja volt rá, vászonöltönnyel, a szűkpénzű gyapjú- 
ruhával próbálta megvesztegetni.^ Hathumod gandersheimi apátnő érdeme, 
életrajzírója szerint, hogy se durván, egészen gyapjúban, se fényűzően nem 
kívánt öltözködni." Az előbb idézett költemény szerzője, ki talán maga is 
dandriai volt — „nostra Flandria" mondja egyhelyütt —, a vászon és a gyapjú 
vitáját nem dönti el. De abból, hogy a juh a szerzetesek, a len viszont a király 
elé óhajtotta vinni az ügyet, még jól kivehető a régi felfogás a lenről mint
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világias kelméről és a gyapjúról mint a szegénység durva jeléről, melyet 
épp ezért az egyháziak büszkén vettek magukra. Tehát a költemény meg
írásának korában sem szerzett még a gyapjú annyi megbecsülést, hogy a vitát 
elkerülte volna. Érvényesülése már megindult, de vetélytársától még nem 
szabadult meg. A költő ragyogó retorikus fogással, mintegy térdet hajt egy
házi felettesei előtt, s úgy zárja le a vitát, hogy a püspökök törvényszéke 
elé utasítja. Ezek döntsék el az érsekek megkérdezése után, kinek van igaza: 
a juhnak-e, avagy a lennek? A vitát nem a retorika, hanem az élet maga 
döntötte el, és a gyapjúnak nagy dicsőséget szerzett.

Az idézett költemény, mely minden valószínűség szerint Udo trieri érsek 
pásztorkodása idején, 1066—1078közt keletkezett, egyúttal Flandria dicsérete 
is. S valóban a következő század elején több jele van annak, hogy szerte az 
egész világon a ílandriaikat tekintették a textilipar leghivatottabb képviselői
nek. Anglia 1111-ben technikai szakértőket kér Flandriától. Minthogy az 
angol textilipar ekkor már régi múltra nézett vissza, nyilvánvaló, hogy a jö
vevényektől finomabb eljárások bevezetését várták. Ugyanezt keil mondanunk 
a német gyapjúfeldolgozóipar ílamand tanítómestereiről is. Az általánosan el
terjedt felfogás bizonyára túloz, amikor a németalföldi bevándorlókban látja 
a német szövőipar igazi megalapítóit (Alsó-Lausitz 1147, Brunswick 1196). 
Ez esetben is csak újítások megismertetéséről lehetett szó." Viszont kétségtelen, 
hogy Flandria jó hírét-nevét a finom luxuskelmék gyártásának köszönhette. 
Nem olcsó tömegcikkekkel, hanem tömegesen előállított jó minőségű kelmék
kel hódította meg a piacokat. Ez pedig új eljárások, nagyjelentőségű talál
mányok bevezetését és az ipar egészen új szervezetét tételezi fel. Lássuk 
előbb az új gépek, technikai eljárások problémáját!

Ma már roppant nehéz megállapítani Fiandria részét az újításokban. Az 
adatok nagyrésze nem Flandriából való, hanem az északnyugat-európai gazda
sági körzet szélső területeiről. Ez nem lehet véletlen. A titkokat a feltaláló or
szág műhelyei jobban őrizték, mint az átvevő, másodlagos fontosságú orszá
gok. Tehát inkább látunk ábrázolva gépeket Franciaországban és Angliában, 
mint Flandriában, mely ennek a gazdasági területnek vezető, legjobban kép
zett országa volt. Feltehető, hogy a legtöbb kezdeményezés mégsem a 
párizsi medencéből vagy az elmaradt Angliából indult ki, hanem onnan, ahol 
a legnagyobb volt a szükség a haladásra, s ahol a legtöbb eredményt érték el. 
Amit ismertek a franciák, angolok vagy a németek, az megvolt bizonyára 
Flandriában is, sőt ott szükségképp előbb. Megint más kérdés: mi volt meg 
korábban Itáliában, a textilipar második szülőhazájában, és mi került el onnan 
Északra? De találmányok megléte itt és ott még nem jelent mindenképpen 
átvételt. Látni fogjuk, hogy az északnyugat-európai fejlődés nagyobb mérték
ben volt független a külső hatásoktól, mint amennyire eddig feltételezték az 
irodalomban.

A ílandriai gyapjúfeldolgozó ipar kibontakozása a XI. század végén indult 
meg és a XII. század végére már minden lényeges újítást létrehozott, a követ
kező századok, elsősorban a X III—XV. már csak tökéletesítette és más esz
közökre alkalmazta az elért eredményeket. Jellemző, hogy e kor némely talál
mánya nagyobb változtatás nélkül öröklődött tovább a XVIII. századra.^ 
Az újkor szemszögéből a technika e heroikus korszaka a modern gépkorszak 
kezdetét jelzi, ahogyan a XIII—XIV. századi természettudomány is sok 
lényeges kérdésben megelőzte Newton és Galilei korát, a XVII. századot. Ha 
jól meggondoljuk, tulajdonképp Hargreaves fonó-jennyje és Cartwright mecha-
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nikus szövőgépe középkori találmányok 
korszerűsítései.*? Az ókor szemszögé
ből, a XI—XII. század újításai a te!jes 
szakítást jelentik az ókori, sőt őskori 
technikai eljárásokkal. Ez mindjárt 
kiderül, mihelyt rátérünk három nagy- 
jelentőségű felfedezés, a fonókerék, a 
lábítós vízszintes-rendszerű szövőszék 
és a kallómalom ismertetésére.

A fonókerék a XIII. század ele
jén bukkan fel Észak-Franciaországban. 
Chartres és Amiens hires székesegyhá
zain ábrázolják először.*  ̂ Legkorábbi 
ismert említése azonban csak 1298-ból 
Speyerből való.*  ̂ Az antik világ nem 
használta: a császárkori Róma fonószer
számai őskoriak, bár javított kiadás
ban: a kóctartó guzsaly és a sodrást- 
gombolyítást végző kézi orsó a nehezék
kel, a karikával (la. ábra). Finoman dől-

la .  ábra. Fésűién, kárto!ds. Fonás guzsnüyal és orsóvá!. 
A British Museum Royal MS. 16. G. V. f. 56.

gozott a kéz velük, de lassan. Az ugyan
csak kézzel hajtott fonókerék legalább ötször gyorsabban sodort és gombolyítot t , 
mint a sima kézi orsó. Igaz, a fonás két szakaszát, a sodrást és a gombolyítást 
vagy csévélést csak felváltva végezte el (1 b—c ábra).2" A két művelet egye
sítése és folyamatossá tétele csak a szárnyas orsóval felszerelt rokka műve. 
Első rajza 1480-ból.2* De kétségtelen, a fonókerék elsőízben mechanizálta a

lb . ábra. Fonás fonókerékkc!. A British Muscum Roya! MS. 10. E. IV . f. 146. 
IX . Gcrgeiy dekretdliái kéziratából, 1320 kör.

fonást, és valósította meg a zsinóráttétel alkalmazásával a sebességnövelést, 
az egyenletes és végtelen forgómozgás e lv é t i  A gép célja az időnyerés. Idő
nyerés volt az is, hogy a vetélő orsóját a gép közvetlenül felgombolyította.^ 
De bármilyen jól és gyorsan dolgozott a gép, a kézi orsót mégsem pótolta. Az 
tovább él és használatban marad egészen a XVIII. század végéig.
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Európában a rómaiak idején a szövés — ahogy a fonás is — megőrizte 
archaikus jeHegét. Még a későantik korban is ősi módon, álló, függőleges sikú 
szövőszéken szőttek, és csupán annyit változtattak rajta, hogy a láncfonalakat

le . áb ra . Ponás fonókerókke! ós kártoiág. U gyaninnen f. 147. M indhárom  közűivé: 
The Cam bridge Econom ic H isto ry  I I ,  1952. P i. 2.

feszítő súlyok helyett alul rudat alkalmaztak. A vetülékfoná! bedobásához 
szükséges nyílást, a szádat a láncmeneten bot vagy botok (cséppálcák) igazí
tották.^ Ilyen álló szövőszéket látunk ábrázolva Severa Seleuciana 279-ből

való sírkövén,25 egy IV. századbeli Vergilius-kézirat lapján.^ Hogy a közép
korban is használatban volt még, mutatja egy Hrabanus Maurus kézirat 
1023-ból,22 Ead win zsoltárosköny vének (1150 kör., 2. ábra) egyik ábrázolása^ s
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egy XIII. sz. elejéről való gráci cisztercita kézirat két miniaturája.ss A XII. 
században azonban egyszerre felbukkan az új szövőszék, a modern szövőgép 
őse.3" Fekvése vízszintes, mely lehetővé tette nyüstkeretek mozgatását lábítók 
nyomására a keresztberakott pálcák helyett. A munka mindjárt meggyorsult, 
amellett pontosabb, szebb szövést nyújtott. Nem kellett abbahagyni a 
szövést a szádképzés kedvéért, bajlódni a cséppálcákkal és a fonalak könnyű

i*. ;*3'

C. ábru. Lábitós, függőleges szövőszék munkában. *1200 kör. Cambridge, Trinity C..'!!ege Mir. O. 9. 4. K üzü: U . T.
HOLMEá, i. m. I l i .

összekuszálódásával. Működését legelőször egy angol iskolamester, Alexander 
Neckam írta le franciaországi tartózkodása alkalmából (1177— 1186 kör.). 
,,De nominibus utensilium" c. latinul írt könyvéből, sajnos, nem lehet megálla
pítani, hol látta a gépet, Párizsban-e, tartózkodása színhelyén, avagy útközben, 
valamelyik észak-franciaországi texlilvárosbanl^i A gép ábrázolása a XIV. 
században már általános az északnyugat-európai körzetben (5a ábra).32

Vajon ott és akkor keletkezett, ahol és amikor megjelent ? Tipusa Szíriában 
és Egyiptomban ni ár a római kor végén, a IV. században, legkésőbb a 
VI. században ismeretes.^ Ezért a kutatók feltették, hogy Európába keletről
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származott. Úgy látták, hiányoznak kialakulásának nyomai Európában, azok 
az átmeneti formák, melyek a típust összekapcsolnák régebben használatos 
kezdetlegesebb formákkal.^ Ebben azonban nincs igazuk, mert valóban az 
egyik cambridge-i kézirat a XIII. sz. elejéről, vagy talán még az előző végéről, 
jól kivehető rajzban bemutat egy ilyen felemás, átmeneti szövőszéket 
(3 . ábra).35 Gustav Schaefer 1937-ben megjelent cikkében részletesen leírja azt, 
ami a képen látható. Szerinte a szerény tehetségű művész ügyetlenül egy 
lábítós vízszintes síkú szövőszéket kívánt ismertetni. A többi író, úgy látszik, 
követte Schaefer magyarázatát, és ezért a képet úgy tartják szánion, mint az 
új szövőszék-típus első, korai emlékét.^ Pedig ha figyelmesebben megnézzük, 
rá kell jönnünk arra, hogy a művész keze korántsem dolgozott ügyetlenül, hi
szen nem volt szándékában egy vízszintes szövőszék szemléltetése. Meg kell 
értenünk: a szövőszék azért áll a képen, mert a valóságban is így állt, már 
lábítokkal működött — és épp ebben van az új —, de még alkalmazkodott a 
hagyományos típus függőleges síkjához.

Ha a rajzoló csak az ábrázolás kedvéért adná vissza a két rúddal 
megfeszített láncmenet vízszintes síkját úgy, mintha a valóságban állna, 
akkor miért dugja el a szövő bal alsókarját a már kész szőttes mintázata mögé, 
holott annak, akárcsak a jobb kéznek, a láncfonatok fölött kellene látszania. 
Nyilvánvaló, a bal kar azért nem látható a rajzon, mert a szövő egy függőleges 
síkú szövőszék mellett ül, még pedig úgy, hogy bal karja a szövősík hátsó, jobb 
karja a szövősík mellső lapja előtt dolgozik. A kép azt a műveletet rögzíti, 
amikor a jobb kéz épp át akarja dobni a csévével felszerelt vetélőt a szádon 
a várakozó bal kéznek. A szád a jobb pedál lenyomására képződött, anélkül 
azonban, hogy egy rácsosán képzett nyüstös-berendezést mozgatott volna meg. 
A két lábító ugyanis egy-egy függőlegesen álló pálca meghúzásával nyitja a 
szádot, mégpedig a következő módon. A pálcák két csigán átvetett zsinórza- 
ton lógnak alá egy külön kis állványról, melyet a szövőszék felső rúdjára 
szereltek fel. A rajz elárulja, hogy a csigák szorosan egymás mellett tulajdon
képp nem a láncfonalak síkjában, hanem annak mintegy előterében helyez
kednek el. Ugyanígy a lábítók is a szövősík előterében dolgoznak. Amint tehát 
a szövő lába ránehezedik a lábítóra, a pálca megfeszíti a hurkot, és kitolja a 
láncfonalak megfelelő sorát. Erről a kis állványról lóg le zsinóron a fogatlan, 
sima borda is abból a célból, hogy kéznél legyen, amikor az átdobott vetülé- 
ket a szövő hozzáverte a szövéshez.

A láncfonalakat két henger feszíti; az egyik — a szövőrészen — egyúttal 
az állványzat függőleges lába, a másik azonban külön henger, mely egyik vé
gével a felső, másik végével az alsó vízszintes tartórúdba ereszkedik, és egy 
hosszú rugalmas bot segítségével forgatható. Ennek a botnak forgatásával 
lehet a láncokat göngyölni és feszíteni. Használat után a botot beakasztják 
egy kampóba. A képen jól látható az alsó tartórúd egy darabkája a szövő 
jobb keze táján. De a rajzból az is kivehető, hogy a kampó nem a szövőráma 
alsó tartórúdjába van beverve, hanem egy másik vízszintes rúdba, mely két 
alacsony lábra nehezedik. Tehát két állványzatot kell megkülönböztetnünk. 
Az egyik magas lábakon áll. és tartja a láncfonalakat, a másik alacsony lábakon 
áll, felső rúdján a kampóval. A szövő, amikor munkához ül, e két állványzat 
közé rakja lábát. Vajon mi szükség erre az alacsony állványzatra? Egyrészt 
két lábával biztosabb állást ad a szövőszéknek, másrészt lehetővé teszi a 
lábítók elhelyezését az álló szövőráma előtt.

A cambridge-i rajz jelentősége, hogy a lábítós, vízszintes szövőszéket
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4. Abra. Sevcrus-kép a boppard-i (Rajna-vidók) tetnpiomban, 1236. 
K öxii: Fr. M. FELDHAUS, Die Technik der Antike u. des M ittel

alters, 279., 299. kép.

mintegy születése pillanatában 
ábrázolja. Még nem találta meg 
végleges alakját. De rövidesen 
rájön, bogy a lábítók jobban 
dolgoznak, ha vízszintes nyüs- 
tös-rendszert emelnek. E vajú
dási időszak másik emléke az 
ún. boppard-i Severus-kép 
szövőszék ábrázolása 1236-ból 
(4. ábra). Noha a kép stilizált 
allegória, annyi mégis megálla
pítható, hogy lábitója a kiala
kult típustól eltérően rugózó 
vessző felhasználásával moz
gatja a nyüstös-berendezést.
A lábító párosítása ijhajtással 
nem maradt meg a szövőszé
ken, de megvalósult az esz
tergapadon: ismeretes a leg
újabb időkig.s? E kísérletezések 
nem terjedtek túl a XIII. 
század első harmadán, sőt valószínű, hogy a találmány kész típusa 
korábban, a XII. század közepén kialakult. Alexander Neckam előbb idézett 
művében, mely a XII. század hetvenes—nyolcvanas éveiben szerzett tapasztala
tait dolgozza fel, már a vízszintes nyüstösberendezést írja le. Átmeneti típusok 
továbbélése a XIII. század elején viszont arra mutat, hogy az új szövőszék 
nem sokkal előbb kapta végleges alakját. Ezért látszik a legalkalmasabb 
dátumnak a XII. század közepe. A XIV. század elején aztán kész típusként 
már mindenfelé ábrázolják.

Az új szövőszéket kétségtelenül abban az időben találták fel, amikor 
Flandria szövőipara tőkés vállalkozók kezébe került, és finom kelmék tömeg- 
gyártására kezdett áttérni. Itt, Flandriában, megvolt a szükség a nagyobb 
kapacitással dolgozó, szebben szövő, szóval tökéletesebb gépre. E szükségből 
született meg a lábítós, vízszintes szövőszék, a modern szövőgép őse. Miután 
alakja véglegesült, a XIV. század folyamán még tovább finomult. De a kísér
leti, átmeneti formák sem tűntek el egyszerre. A flandriai gazdasági terület 
peremvidékén egy ideig még tovább éltek. Ennek köszönhetjük a cambridge-i 
kézirat rajzát és a boppard-i Severus-kcp allegorikus ábrázolását.

Átmeneti szövőszék-formák puszta jelenléte Európában kizárja annak 
lehetőségét, hogy Nyugat-Európa kész találmányt vett át Keletről. Minden 
európai kísérletezés szükségtelen lett volna, ha van Keletről importált szövő
szék. Ahogy más kérdésben beigazolódott, a lábítós, vízszintes szövőszék 
esetében is kiderült, hogy Európa sok olyan technikai megoldásra jött rá, 
melyeket a Távol- vagy a Közel-Kelet már korábban kidolgozott és alkalmazott. 
De a lábítós, vízszintes szövőszék Szíriában és Egyiptomban sem volt régi 
találmány: csak a római birodalom utolsó napjaiban, a IV—VI. században 
terjedt el. Ez a késői időpont kellőleg megmagyarázza azt a sajátos körülményt, 
hogy Nyugat-Európába miért nem jutott el? A népvándorlás a IV. század 
végén harcok színterévé változtatta Európát, a nyugati provinciákat és a 
Balkánt egyaránt. A birodalom szervezetének gyors felbomlása a nyugati
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provinciákban tehetetlenné tette az új találmány bevezetését. Igaz ugyan, 
hogy szíriai és egyiptomi kelmék továbbra is piacra kerültek Nyugaton. Ezek
nek a cikkeknek behozatalát szír kereskedők bonyolították le, kik még a VI. 
század végén is jelentős központokat alakítottak Calliában. De ezeknek a 
szíreknek aligha volt érdekükben Európa kitanítása az új módszerű szövésre. 
Ők szít- kelméket akartak eladni. Azonban 636-ban Szíria, 641-ben Egyiptom 
már az előnyomuló arabok martaléka. Ezzel megnehezült, sőt időnként teljesen 
lehetetlenné vált a szír kereskedők további működése Nyugat-Európában. 
Mindezek az események érthetővé teszik az új szövőszék elterjedésének akadá
lyait a latin kultúrterületen. Egyes kutatók felteszik: az újfajta rendszerű 
szövőszék későbbi, XI. századi átvétel. A normann államalapítás Szicíliában 
lehetőséget adott volna erre. De az északnyugat-európai technikai kísérletezés 
a szövőiparban és az új szövőszék alakjának lassú megállapcdása arra vall, 
hogy Európa önerejéből talált rá a szövés jobb technikai megoldására.""

Ali új. mi régi ezen a szövőszéken? Ami régi rajta, az igazolható ősi 
európai hagyomány. így az alapul vett függőleges síkú típus, így a szád
képzés egyszerű módja a pálcák segítségével."" Erre a hagyományos vázra 
kellett rászerelni az újítónak az újat, a lábító berendezést. S meg kell adni, 
a feladatot elmésen oldotta meg. Találmánya — minden archaizmus ellenére 
— már annyit lazított a hagyományon, hogy az új típus, a modern szövő
gép őse, már kialakulhatott. Eddig ugyanis a szövés felülről lefelé vagy alul
ról felfelé haladt. 8  ennek megfelelően a szövő a szék előtt, vagy ha ketten 
dolgoztak, a két szélen helyezkedett el. Ezzel szemben az új találmány, mi
ként a rajz elárulja, arra kényszerítette a szövőt, hogy a szövősík bal olda
lára menjen át. Ugyanis megváltozott a szövés iránya: a munka az új gépen 
balról jobb felé halad. Noha a szövés függőleges síkja megmaradt, a szövő 
hagyományos helye már megváltozott, vagyis megindult a régi rendszer fel
számolása. A szövő úgy ült le az új géphez, ahogy a hárfajátékos hangszeré

hez: elejét kissé átölelte, hogy másik 
karját is használhassa/*"

De ugyanúgy világos előttünk az 
is, hogy a szövőszék forradalmasítását 
a lábító alkalmazása váltotta ki. Nem 
véletlen, hogy a lábnak és a kéznek 
egyidejű foglalkoztatása a szövőszéken 
valósult meg először; minden más 
eszközön alábmeghajtást később vezet
ték be (esztergapad, fazekas lábkorong, 
fújtató, lábítós köszörű), s nyilván a 
szövőszék mintájára.'** A lábító alkal
mas eljárásnak bizonyult folyamatos, 
de váltakozó jellegű mozgás előidézé
sére. A szádképzés ilyen váltakozó moz
gatást követelt. Alexander Neckam 
igazi angolszász humorral a szövőt föld
höz kötött lovaghoz hasonlítja, ahogy

moxgó nyüstösbcrendcxóasek B r i i ih  Museum Egerton  MS. 
I8U4. f. 2. Gcnesis-könyvbŐ!, korai X IV . ^ i x a d .  K özli: 
Cam bridge Econ, H ist. H , P i. 3/a.
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felváltva, nyomkodja, a két kengyelt (értsd a két lábítót), hajszolja lovát (értsd 
a szövőszéket), bármilyen gebe, nap mint nap megfeszült erővel.^ A lábító 
azonban nemcsak gyorsította, hanem folyamatossá Is tette a szövés munkáját 
azáltal, hogy felszabadította a kezeket, és a szádképzést a lábakra bízta. 
Minthogy pedig szövőszékünkön az új megoldást épp a lábító alkalmazása 
jelenti, következik, hogy a találmány célja a munka menetének meggyorsítása 
volt. Szóval időnyerés, ahogy azt már a fonókerék feltalálása során megfigyel
hettük.

5b. ábra. Hallózás kádban. Egv gallo-róma! si^kóról, Sens. Közli: Cambridge Hcon. 
H ist. 11. Ti. 3/b.

A szövőszékről lefejtett kelme még nem volt alkalmas arra. hogy piacra 
kerüljön. Zsíros és laza volt. Ezért különböző eljárásoknak vetett ék alá, hogy 
szépüljön, nemesedjen az akkori ízlésnek megfelelően. E harmadik szakaszban 
a kallózás feladata volt a kelme zsírtalanítása és tömörít ém. hegy olyan sima 
és bársonyos legyen, mint a nemez. Az egyiptomi, görög és rémei kuli mák 
egyaránt használták a hallózásnak egy igen egyszerű módját: a kelmét egy 
folyadékkal telt kádban lábbal tiporták (5b ábra). Kezdetben a középkori
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Európában se volt másképp: képek és szövegek erről az eljárásról beszélnek, 
mígnem gép vette át az ember munkáját, az ún. kallómalom, melyet vízierő 
hajtott. A vízimalom a középkor derengése idején, a III—IV. században kez
dett elterjedni, a VIII—X. században Európának nagyrészét meghódította, a
XI. századtól kezdve már nemcsak őrölnek vele, hanem más iparágakban is 
nélkülözhetetlen energiaforrásnak használják. Mint kallómalmot a XI. század 
közepén kezdik emlegetni Franciaország déli részén, 1101-ben már Champagne- 
ban is, a XIII. században pedig mindenfelé elszaporodott. A mozsártörő elvét 
vitte át a malomra. Mosásra is igénybe vették.'"

Ami mármost a kallómalom technikai jelentőségét illeti, arra vonatkozóan 
idézhetjük Arras város szabályzatát: egyetlen kelme kallózására a kádban 
három erős férfi munkájára volt szükség. Minthogy pedig az exportra szánt 
kelméket széles és hosszú végekben gyártották, a kallósok panaszkodtak és 
béremelést követeltek megnehezült munkájukért, melyet ellátni nem tudnak 
,,sans trop grant grief et exii de corps et de membres", vagyis testük meg
erőltető igénybevétele nélkül.*" A bérek általános emelkedő irányzata*" és a 
testi erő egyre nyilvánvalóbb elégtelensége kétségtelenül a kallózás gépi 

.  mechanizálására serkentett. A malom sok ember munkáját tette feleslegessé, s 
ezzel a gyártást olcsóbbá tette. Ehhez járult aztán a gyártási eljárás gyorsí
tása. A malom többet és gyorsabban tudott dolgozni, mint az emberi munkaerő. 
A malmot feltalálták, hogy olcsóbb és gyorsabb legyen a kelmegyártás.

Ne higgyük azonban, hogy az új találmányok egyszeriben feleslegessé 
tették a régies, ,,kismesteri" eljárásokat. Sőt, ellenkezőleg, előállt az a fonák 
helyzet, hogy éppen a finom gyártás főhelyein nem az újat, a gépet, hanem a 
régit, a kezdetlegest pártolták. A már említett speyeri céhszabályzat 1298-ban 
például megtiltja a láncfonál előállítását fonókereken, ezzel nyilván a fonál 
erősségét és jobb minőségét kívánta emelni.'*" Ahol még fokozottabban vi
gyáztak a kelme jó minőségére és szépségére, ott a fonókerék használatát 
egyáltalán nem engedélyezték. íg y  Flandriában az orsót előnyben részesí
tették a keréknél, úgy gondolkozva, hogy az orsó erősebb, jobban sodort és 
nagyobb vékonyságú fonalat tud adui. Hasonló célzattal írták elő a fésülést 
a kártolás helyett a láncfonál képzésénél.*? Franciaországban a legjelentő
sebb textilközpontban, Provins-ben a fonókereket egyszerűen kivették a hasz
nálatból.'" Mindez együtt érthetővé teszi a kézi orsó és a guzsaly ősi eszközei
nek ,,csökönyös továbbélését" a XVIII. századig, noha a mechanizálást a 
gyártásban már bevezették. De a kallómalom becsülete sem volt nagyobb. 
Feltalálták, mert szükség volt rá, csak éppen lenézték. Flandriában ezentúl 
is a kádban taposva kallóztak, ha Unom kelme előállításáról volt szó, s Fran
ciaország sok részében ugyancsak a taposást ajánlották a malom kárára.'" 
Ezért nincs semmi csodálatos abban, hogy még a XV. században a kallózást 
a régi kádas módszer szerint ábrázolta a festő. Más volt a helyzet a lábítós 
szövőszékkel. Ez valóban nemcsak fürgébben dolgozott a régi széknél, ha
nem becsületesebben, biztosabban is. Idomítják, tökéletesítik, foglalkoztatják. 
Az első igazi gép, mely a tömeggyártás elvét a minőség követelményével 
párosította.

De a cél mindegyiknél a munkatempó meggyorsítása. A munka gyorsí
tására pedig azért volt szükség, mert az ipar nemcsak piacra, hanem kifejezet
ten világpiacra kívánt termelni. A többtermelés érdekében tehát szükség volt 
új munkamódszerek kidolgozására, sőt jobbteljesítményű gépek feltalálására. 
E ponton világossá válik az összefüggés a többtermelés követelménye és a
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mechanizálás szükségessége közt. Új gépeket kellett megtervezni, hogy a ter
melés meggyorsuljon, hogy a növekvő piac igényét el lehessen látni áruval. 
Láttuk, hogyan tette feleslegessé a gép munkások, segéderők igénybevételét. 
De az elmondottakból kétségtelenül kitűnik, hogy az első európai gépesítés 
célja nem a munkaerővel való takarékosság, hanem a termelékenység fokozása 
volt. A törekvés elsősorban a több áru, nem pedig a kevesebb munkás elérésére 
irányult. A gépesítés olcsóbbá tette, vagy kellett volna tennie, a termelést, de 
a főszempont ez volt: a táguló piac számára több árut! Ez a követelmény 
összefügg a középkori piac természetével. A vásárló kör, melyet az iparfejlesz
tés szolgálni akart, a nemesség, az egyház és a polgárság arisztokrata rétege 
volt, a kisigényű széles néprétegek önmagukat látták el textilholmikkal. 
Ez az előkelő és előkelősködő társadalom pedig inkább szépet és jót, mint 
silányat és olcsót szeretett vásárolni. Hogy csak egy példát említsünk: a kelme 
a piacra rendesen testetlenül került, hogy a vásárló egyéni ízlése a színek 
meg válogatásában korlátlanul érvényesülhessen. A íiandriai festők oly pazar 
színskálával dolgoztak, amihez — csak a kor képein találunk példát. De a 
minőségnek ez a szinte dekadens keresése megoldhatatlan problémát adott fel 
a íiandriai textiliparnak. A többtermelés érdekében feltalált gépek rendszerint 
nem tudtak oly tökéllyel dolgozni, ahogy azt megkívánta a piac. Jók voltak, 
de nem pótolták az évszázados gyakorlattal kiművelt emberi kezek munká
ját. A minőségkeresés szempontja így lett e kor technikai tökéletesítésének 
akadálya. Ahogy a XVIII. században panaszkodnak a gépek rosszminőségű 
munkája miatt, ugyanúgy panaszkodnak, s nyilván még több joggal, már a 
X II—XIII. században. Míg azonban a XVIII. században a piac ellenállását 
a minőségrontással szemben könnyen lehetett legyőzni, addig a XIII. század
ban a minőségi szempont győzött, s ha kellett a gépesítés kárára. A kisipari 
munka nemcsak megmaradt, hanem új, erős szervezetet kapott a kialakuló 
céhekben."" A XVIII. században győzött a gépesítés, mert akkorára a piac 
társadalmi összetétele már demokratizálódott. A középkorban azonban a 
vásárlóközönség arisztokratikus jellege a munka mechanizálását gátolta, és 
inkább a kézművesség differenciálódásának kedvezett.

Ezzel eljutottunk a piac és az iparszervezet problémáihoz. Flandria soha
sem élvezett kiváltságos, monopolhelyzetet a textiliparban. Kezdettől fogva 
voltak versenytársai, előbb a szomszédok: a frízek és az angolok, aztán a 
franciák, a németek. A X. században a németeknél, elsősorban Westfáliában 
és Szászországban, tehát a Flandriához közeleső részeken már jelentős textil
ipar alakult ki.si Franciaországban a kelmekészítés iparszerű fejlődése ugyan
csak már ekkor megindult, főleg a déli részeken. A XII. században, Flandria 
felemelkedésével szoros kapcsolatban, virágzó textiliparközpontok létesültek 
Champagne-ban és a párizsi medencében."" Amikor Flandria áruinak export- 
körzete mindenfelé, de leginkább déli irányban bámulatos módon kitágult, 
az olasz textilipar versenyével is számolni kellett. Flandriának tehát küzdenie 
kellett a boldogulásért, s ha meg akarta állni helyét a versenyben, a finomabb 
kelmék gyártását kellett erőltetnie. Az export kedvéért emelnie kellett árui 
minőségét, csak ily mádon győzhetett versenytársai felett. Termelési politi
kájának iránya jól kivehető: legfinomabb kelméit Firenzében festették a X I—
XII. században, a XIII. században azonban a íinomfestést is otthon tudta el
végezni."" A piac kitágulása az akkor ismert egész világra a jobb minőségre 
való törekvést csak erősítette. A tömeggyártás nem járt együtt az iparcikk 
minőségi romlásával. A mechanizálás nem talált támaszt a piacpolitikában.
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Flandriában éppúgy, mint Európa más országaiban, a piacra vitt árukat 
iparosmesterek állították elő kiskapacitású műhelyekben. A termelési volument 
hosszú időn át a helyi vagy vidéki kereslet szabta meg, melyet ezek az iparosok 
még át tudtak tekinteni. De hogyan igazodhattak a piac igényeihez akkor, 
amikor az kitágult szinte a végtelenbe? Az iparszervezet szűk kereteit valami
képp össze kellett hangolni a többtermelés és a világpiac követelményeivel. Oly 
szervezetet kellett kialakítani, mely a nyersanyagot a műhelyek és a készárut 
a piac számára egyaránt biztosítani tudta. Emellett a jobb, szebb kelmék 
gyártására is át kellett rendezkedni. Megindul a űandriai textilipar összpontosí
tása a városokban, és tőkés jellegű átalakítása: oly folyamat, mely végül is a 
modern kapitalizmus szervezetéhez vezetett.

Az ipar urbanizálódik. Eddig nemigen volt különbség falusi és városi 
gyártás közt. Az új gépek bevezetése, a finomabb gyártási titkok elsajátítása 
és megőrzése már csak városi formában volt megoldható. A falvak egyszerű 
népe, főleg asszonynépe, többé nem rendelkezett azzal a képességgel, sem 
azzal a tőkével, hogy a városi iparosokkal felvehette volna a versenyt. Ahhoz, 
hogy a falu iparosodjék, szabad közösségi formák kifejlesztésére lett volna szük
ség. De ezt akadályozta a földesúri rend. A malmot, méginkább a kalló
malmot nem a faluközösség szereli fel, hanem a földesúri szervezet. Egy cso
dálatos folyamatnak lehetünk szemtanúi a vidéken. A szövőipar erősen parasz
ti, rusztikus formái mellett kivirágzik egy másfajta textilipar a városokban; 
ez a falusit nem semmisíti meg, de háttérbe szorítja, és uralkodik felette. 
Amellett a falusi szövőipar sokat veszt demokratikus jellegéből is: sokhelvt 
feudalizálódik. A nagyobb uradalmak, legfőképp az új szerzetes rendek, első 
helyen a ciszterciták kolostorai szövőműhelyeket létesitenek. Az új, „nyerész
kedő" földesúri gazdálkodás legjellegzetesebb képviselői a cisztercita rend- 
házak.^ Másrészt a városi ipar gyors ütemű kibontakozása mindinkább szívó 
hatást gyakorolt a falusi társadalomra. Ne felejtsük el: a XI. században 
Flandria Európának legsűrűbben lakott országa. A felesszámú néptömeg fe
szítő ereje települési hullámot váltott ki: az erdőirtások megszaporodnak, a 
tengerparti sávok vizeit lecsapolják, új területek kerülnek művelés alá. De 
sok a kivándorló is. A német „Drang nach Osten" számára Flandria jelentős 
kontingenseket állít ki. Mások zsoldos katonának mennek, keresztes hadjára
tokban vesznek részt, s igy tovább. Azonban jelentős tömegek a vátosi iparban 
próbálnak elhelyezkedni. Megrendül a falvak ősi, szinte misztikus mozdulat
lansága. Kis, talán semmi földdel nem biró parasztok vándorolnak a városba, 
mely jobb életlehetőséget és több szabadságot ígér. A városok máról holnapra 
tetemesen felduzzadtak. Gent-ban már 1191-ben lakásszűke lép fel, lakóinak 
fele textiles, lélekszáma pedig a XIV. század közepén megközelíti a hatvan- 
ezret. Brügge-nek lakossága körülbelül ugyanannyi. A proletársorba futó falusi 
tömegek adták a szükséges munkáskezet a felfejlődő városi textilipar számára.^

A textilipar hatalmas arányú kibontakozása azonban csak úgy vált lehet
ségessé, hogy megszervezését gazdag, tőkeerős kereskedők vették a kezükbe. 
Szerepük eddig az volt, hogy elhelyezték, piacra dobták a kész árut országuk
ban vagy távolabbi vidékeken. Arról is gondoskodtak, hogy a városok iparos- 
mesterei megkapják a kellő mennyiségű nyersanyagot és az ellátásukhoz 
szükséges élelmiszert. De egyszerre felismerik az iparfejlesztésben rejlő pénz- 
szerzési lehetőséget, és mint „drapiers" vállalkozók lépnek fel. Új szerepkörük 
azonban szükségessé tette jelenlétüket a városban; szakítanak tehát eddigi 
mozgó életmódjukkal, és igazi városlakó patríciusok lesznek belőlük. A merész
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kalandor-kereskedő, ki eddig éppoly könnyen kezelte a kardot, mint a mérleget, 
átalakul otthonülő polgárrá. A kereskedelemmel nem hagy fel most sem, amikor 
az iparosmestereket foglalkoztatni kezdi. E kettős szerepkört az tette lehetővé, 
hogy nemcsak az iparban, hanem a kereskedelemben is új módszerek fejlődtek 
ki. A hitelélet kiépülése, a kereskedelmi fiókok, az ún. faktorságok és kontorok 
szervezete, az írásbeli elintézés nagyarányú elterjedése, a postaszolgálat rend
szeresítése — mindez együtt módot nyújtott arra, hogy a kereskedő idegen 
országokra is kiterjedő üzleteit lakóhelyéről irányítsa. Abban a pillanatban, 
hogy helyhez kötődött, mint a város igazi polgára, közelebb került az iparos 
társadalomhoz, melynek csakhamar irányítója és zsarnoka lettA"

Hogy erre az útra lépett, azt a viszonyok kellőleg megmagyarázzák. A 
kelmegyártás, amint vigyázott már a minőségre, többé nem mondhatott le a 
hazainál finomabb nyersanyagok beszerzéséről. Ahogy sikerült elhe yezni a 
flandriai készítményeket idegen országokban, nagyobb lehetőség nyílt a gyár
táshoz szükséges nyersgyapjú és festékanyag behozatalára. Mindeddig a fland
riai kelmegyártás főleg hazai festéket és gyapjút használt. A Vita antiquior 
8 . Macharii (1013) például leírást ad egy Tournai-ből való kereskedőről, ki a 
Scheldén (Escaut) leereszkedve hajójával gyapjút vitt a genti vásárra.^ Jó 
Károly flandriai gróf egyik 1120-ról datált oklevele egy gazdag genti polgár 
perét tárgyalja, melyből kiderül, hogy a viszály a Szent-Péter apátsággal oly 
földterület miatt keletkezett, mely 450 darab juh legeltetésére volt alkalmas.ss 

A hazai flandriai gyapjú még a római időkben, de azután is hosszú időn 
át, semmivel sem volt hitványabb az angolnál. Ez kitűnik Karoling-kori ér
tékelésekből.^ Idővel azonban megváltozott az értékviszony köztük, még
pedig a flandriai gyapjú rovására. A két ország, Anglia és Flandria fejlődése 
lényegesen eltért egymástól. Mialatt Angliában a polgárság képtelen kibon
takozni, Flandriában csodálatos erőről tesz tanúságot, noha nem lesz politikai
lag annyira független, mint Lombardiában. Anglia polgáriasodása megakadt, 
mert a nemesség és az egyház — elsősorban a cisztercita rend — teljesen rá
vetette magát a juhtenyésztésre, és ezzel jogot szerzett magának arra, hogy 
a gyapjú értékesítésébe és feldolgozásába beleszóljon. Angliában a gyapjú 
nem maradt a polgárok ügye, hanem az egész ország törődött vele.6" A ki
terjedt földesúri juhtenyésztésnek azonban a parasztság is sok kárát vallotta, 
de kétségtelenüLjó hasznát látta a juh: gyapja finomabb lett. Ugyanakkor 
Flandriában csaR a ciszterciták foglalkoztak földesúri üzemükben juhászattal 
és gyapjúszövéssel, a többi földesúr, áttérve a bérletrendszerre, nem tudott 
nagy juhászatokat alapítani. így  a juhászat Flandriában nagyobb mértékben 
maradt a parasztok kezén, mint Angliában.^ De a lakosság sem zsúfolódott 
itt annyira össze, mint Flandriában. Az angol városok húsfogyasztása nem 
befolyásolta a tenyésztést ; ezért az angol juhot elsősorban a gyapjúért és csak 
másodsorban húsa kedvéért tartották. Flandriában a fejlődés ennek éppen 
megfordította: a városokat élelmezni kellett, és a juhhúsfogyasztás érdekében 
hajlandók voltak feláldozni a gyapjú minőségét. így történt, hogy míg az 
angol gyapjú nemesedett, a flandriai durva maradt.^

Mi sem volt tehát annál természetesebb, mint a flandriai ipar átállása az 
angol gyapjúbehozatalra. Az angol birtokosoknak érdeke fűződött a gyapjú
kivitelhez, és ugyanez volt az érdeke az angol királynak is, ki vámot szedet t. 
A hazai ipar fejlesztésére az uralkodó már csak később, a XIV. század elején 
gondolt.63 Flandria viszont szívesen vette át az angol gyapjút, minthogy ezzel 
még finomabbá tudta tenni gyapjúkészitményeit. Ezeket pedig a gyapjúért
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cserébe elvihette Angliába. íg y  találkozott a két ország érdeke. Következ
ménye, bogy XI. századi előzmények után a XII. század második felétől 
kezdve az angol gyapjú minden képzeletet felülmúló arányokban özönlött 
Flandriába. Legfőbb városaiban a flamandok egész szervezetet létesítettek 
az angol behozatal számára: ez volt a flamand hansa Londonban. A vezető
város, Brügge adta a hansagrófot (Hansgrave); Ypern, a második legnagyobb 
város, a zászlótartót. Az angol királytól kiváltságokat szerezve, a flamand 
kereskedők londoni társulása monopolszerűen kezében tartotta az egész angol 
gyapjúbehozatalt. A XIII. század végén annyiban történt változás, hogy az 
angol kereskedők és hajószállítók vették át a gyapjúkereskedelem lebonyolí
tását. A Brüggc-ben létesített árumegállítójog az angol gyapjúra szükségtelenné 
tette a ílamand kereskedők terhes angliai utazását.^ De ez a kényelem később 
— a spanyolokkal vívott szabadságharc idején — megbosszulta magát: 
Flandriának nem volt hajóhada, s ez Hollandia felemelkedését segítette elő.^

Az angol nyersanyag birtokában a flamand kereskedők könnyen jutottak 
arra a gondolatra, hogy a gyapjút ne bocsássák áruba, hanem adják ki iparo
soknak feldolgozásra. Ezzel bekapcsolódtak a textiliparba, melynek arculata 
így mindinkább megváltozott: tőkés jelleget vett fel. Részben a kelme jobb 
minőségének biztosítása végett, részben azonban a gyapjúmonopólium még 
kíméletlenebb kiépítése érdekében megtiltották a hazai gyapjú feldolgozását 
a városokban, sőt ezt a tilalmat még a lorrame-i és az írországi gyapjúra is 
kiterjesztették.** Tehát az iparosok csak úgy tudtak gyapjúhoz jutni, ha 
alávetették magukat a kereskedők mint vállalkozók akaratának. Hogy ez 
gyakran mit eredményezett, arra tanulságos példa Jean Boine Broke, Douai 
híres drapier-je és tanácsosa.^ A flandriai szövőipar új, tőkés jellegű szervezete 
a gyapjún kívül a szebb színhatásokat adó idegen, keleti festékanyagokat is 
külföldről hozta. Mi tette ezt lehetővé? Az itáliai kereskedők a XII. század 
közepe óta nagy mennyiségben vették át a flandriai textilkészítményeket, 
hogy továbbítsák a Földközi-tenger partvidékére, sőt a Közel-Keletre és 
Afrikába is. Ezek az olasz kereskedők aztán az áruért cserébe festékanyagokat 
hoztak Indiából, Ceylonból, Kisázsiából, de hoztak az Ibér-félszigetről is, a 
gyártáshoz igényelt timsót pedig Görögországból.^

Mindezzel a flandriai szövőipar igen bonyolult szervezetre rendezkedett 
be. Joggal állíthatjuk, hogy a XII. század vége óta a textilgyártás Flandriában 
a nemzetközi kereskedelem függvénye. Ahhoz, hogy éljen és viruljon, rászorult 
az egész, akkor ismert világ piacára és közreműködésére. Nemcsak azért, mert 
idegen eredetű nyersanyagokkal dolgozott, hanem azért is, mert áruit az egész 
világnak szánta. Ennek köszönhette nagyságát, gazdagságát, de ez idézte elő 
aztán bukását is. A gyártás nemzetközi szervezete túlságosan is érzékenynek 
bizonyult a világhelyzetben mutatkozó változásokkal szemben. Háborúk, 
politikai zavarok mindjárt zavarokat robbantottak ki otthon. Sokszor gazda
sági zár akasztotta inog a termelést. Ezt a fegyvert különösen Anglia szerette 
alkalmazni politikai harcaiban. Aztán Anglia egy szép napon maga is nagy 
erővel látott hozzá a gyapjúfeldolgozáshoz, textiliparának kiépítéséhez, és 
ezért már csak kevés gyapjút volt hajlandó átengedni Flandriának. A spanyol 
gyapjú fokozódó behozatala a XIII. sz. óta ezen a bajon már nem tudott 
segíteni.

De megváltozott a termelés feltétele magában Flandriában is. A kereske
dők és vállalkozók kénye-kedvének kiszolgáltatott iparosság szervezkedni 
kezdett, és érdekei védelméért harcba szállt az uralmat gyakorló patríciusokkal.
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Már a XIII. század első felében az iparos céhek önállóan kívánták intézni sorsu
kat, és jogot kértek maguknak a város vezetésében. Szervezeteiket sokhelyt 
feloszlatták, de a megindult társadalmi fejlődést többé nem lehetett meg
állítani. A flandriai város már a XIII. század közepe óta véres társadalmi 
harcok színtere a ,.nagyok" és a ,.kicsik" közt. A belső anarchia bénitólag 
hatott a szövőiparra, és meggátolta szervezetének zavartalan működését, hisz 
ez a vállalkozó-kereskedő és az iparos műhelyek együttműködésén alapult. 
A Courtrai-nál aratott győzelem (1302) után az iparostársadalom biztosítani 
tudta a maga számára követeléseinek teljesítését. így  megkapta azt a jogot, 
hogy a kereskedő-vállalkozók megkerülésével minden egyes iparos maga sze
rezze be a munkájához szükséges gyapjút, készáruját pedig maga adhassa el. 
De a város kormányzásában is helyet kapott. Ezzel megszűnt a kereskedő
vállalkozó eddig élvezett monopolhelyzete mind a gazdasági, mind a politikai 
é le tb e n .íg y  ért véget a űandriai szövőipar egyik, igen jelentős korszaka.
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G eschichte der Technik, 10. 1920); P . Brandt.* Schaffende A rbeit, Leipzig, 1927. L. még 
IT. Betntnyer.* Die F lorentiner T ex tilindustrie  im  M itte la lter (Ciba-Rundschau 38, 1939, 
1405— 1414).

** Ezt kitűnően lá t ta  meg Hayna/ István.* Az első gépek (Válasz, 1949, IX . évf. 358— 60.)
"* B. Güte* i. m. 283. A fonókerék európai megjelenésére 1. H . Hora/tz.* Die Entw icklung 

dos Spinnens (Ciba-Rundschau 49, 1941), párizsi ad a t 1268-ból. Vö. ua.: Zur Geschichte 
des Spinnrades (G cschichtsblätter fü r Technik, Industrie  u. Gewerbe, I I ,  1915, 55); F ./G ennn ; 
i. m. 76. és CA. Btnyer.* i. m. I I ,  202. szerin t a X III . századig nem  ism eretes; A. BcArearz.' 
R adhaspel u. H aspelrad (Ciba-Rundschau 64, 1945).

"  F . Alone.* Zunftorganization voni 13. bis 16. Jah rh u n d ert (Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins, XV, 1S63, 281); B. Güte.* i. m . 283. ad a ta  — ha nem tévedés — 
korábbi: 1280, Abbeville 1288. E lső ábrázolása a  X IV . sz. elejéről (HA. Bfnyer.* i. m. I I ,  202. 
s köv.).

-" L ábító  nélkül m űködött, a  jobb kéz h a jto tta  fo rgattyúval, vagy a  nélkül, a  küllőkbe 
kapaszkodva.

"*Fr. AI. FetdAans.* i. m. 171. ábra . Még nem  lábitós. A ro k k á t láb h a jtá s ra  csak 
1500 kör. rendezték be. !!'. Born . D as Spinnrad m it Fiügelspindel u. T rittan triob  (Ciba- 
R undschau 30. 1938). A lábító történetére  1. Bűdre/ Walter.* K onvencionális szövőgépünk 
néhány elavult szerkezeti elvének keletkezése és tö rténeti elemzése, Bp. 1954 (kéziratban, AI. 
Tud. Akadém ia. K ézira ttár); ua.: A  szinkronikus láb h a jtás  középkori eredetétől, B p. 1956 
(kéziratban).

-- A. P . UgAer.* i. m . 268; CA. Btnyer.' i. m. I I ,  202.
2=0. BeAae/er.- Der W ebstuhl (Ciba-Rundschau 16, 1937, 568—9). A cambridgei T rin ity  

College MS O. 9.4. kézirat képén a  szövő a  jobb kezében vetélő t ta r t,  m elynek csévéje 
behelyezhető. A képet közli Cb I '. Hotntee.* D aily L iving in the Twelfth Century, Aladison, 
1952. 114; F . /Gennn.* i. m. 77.

"  E zt az ősi típ u st különösen jól szem léltetik az egyiptom i és görög ábrázolások, melyeken 
jól kivehető a  szádképzés egészen egyszerű m ódja: a  pálcák alkalm azása. Vö. CA. Btnyer.' 
i. m. I , 1954, 425—45; I I ,  1956, 211; G. BeAae/er.* i. m . 5*8—566. U gyanilyen eljárással 
m űködött az E urópában szokásos álló szövőszék is a bronz- és a  vaskorban. L. H'. Ba Batone.' 
D ie Entw icklung des Textilhandw erks in A lteuropa, Bonn, 1955. 124— 136.

22 G. BcAae/er.* i. m. 565— 66.
22 CA. Btnyer.* i. m. I I ,  211. Fig. 179.
22 H . Horn-its.' Technische D arstellungen aus alten  Aliniaturwerken (Beiträge z. Gesch. 

d . Technik, 10, 1920).
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" (7 . EcAae/er; i. in. 567. Vő. 77. T. 77oimc.s.' i. ni. 144. képm elléklet: Loge w ith loom , 
from MS R. 17., 1, T rin ity  College, Cambridge.

"C ib a -R u n d sch au  14. 1937. 509. A kézirat a  bécsi X ationalbiblioihek b irtokában , hová 
Grúzból, a  R eun-i cisztercita  kolostorból került.

3° A legújabb k u ta tá s  eredm ényeit erre vonatkozóan 1. 7'. Kienw;.' i. m. 76. „das 
12. Jah rh u n d ert entw ickelte den T rittw ebstuh l" . Ugyanígy: Cambr. Econ. H ist. 11. 329. CA. 
Einyer.- i. m . 11, 212. „ In  Europe it appears as a  perfect in s trum en t in the 13. cen„ b u t it 
m ay well be older in the e a s t ."  Ugyanígy: G. -Sc/rae/er.- i. m. 567. Ezzel szemben 7'r. AI. 
EeidAwM.- i. m. 73. 1. „O er T rittw obstuhl is t für E uropa doch e rs t als röm isch im 4. J a h r 
hundert n. Chr. belegt."; Endrei iFuiter; K onvencionális szövőgépünk 48—53 1. ugvancsak 
lehetőnek ta r t egy korábbi, I l i —IV. századi á tv é te lt Szíriából, de elterjedésére csak a X I —X II. 
században kerü lt volna sor.

3' K iad ta  AI. 7'A. H'riyAt 1857-ben és egy m ásik kézirat a lap ján  A. EcAeier lS66-ban: Trois 
tra ité s  de lexicographic latiné (Jahrbuch für rom anische u. englische L itera tu r, V III, 58— 74, 
155— 173). É letéről és m űveiről -VI. Alandias,- i. ni. 111, 193), 784—94. lfriyAt szövegét 
közli és franciára  fo rd ítja  G. de BoercA.* La draperie m édiévale en F landre e t en A rtois. 
1. Brugge, 1951. 313 s köv. A szövésről szóló rész la tin  szövege .4. EcAeTer k iadásában  a 
72., angol fordítása t7. T. Holmes.- i. m. 146—47. Holmes szerin t N eckam  m űve „w as 
a product ,of his stay  in  P a ris" , feltehető ú tirán y a  pedig: Boulogne—M ontreuil—H esdin—  
Doulens— Bcauquesno— Pucheviller—Corbie—Clermont— Párizs. De ez puszta  feltevés a  hajdani 
róm ai ú t alapján. Ezen az útvonalon is lá th a to tt  fontos szövőipari központokat (M ontreuii-sur- 
Mcr, H esdin, Corbie), de ugyanígy feltehető, hogy érdeklődése az ipar irán t a  nagyhírű városokba 
vezette, s akkor ú tvonala  így alaku lt: Calais — St. Omer, az első céhszabálvzat városa —  Aire- 
sur-Lys— B éthune—A rras— Unions—Beauvais. Szövege k ifejezetten  u ta l Beauvais-re. Vő. 
Cambr. Econ. H ist. 11, 372.

s-Ezekről tájékoztat. G. EcAue/er.- i. m. 567—69; CA. Einyer; i. m. I I ,  208. Az Ypern-i 
„ iparoskönyv" ábrázolása 1310 kör. (uo.). A B ritish  Museum E gerton MS. 1894 f. 2. Gcnesis- 
könyvének szövőszék-rajza a  XIV. sz. elejéről (Közli: Cambr. Econ. H ist. I I ,  P la te  I I I ,  a). 
A tex tilip a rra  vonatkozó képanyagot I. G. de EoercA.* i. m. I .  301 12.

33 A. E . UaAer .- i. m. 258—267. Vö. CA. Eiayer.- i. m. I, 425— 45.
3' „Entw icklungsgeschichtliche Glieder, die diese vollendete Form des W ebstuhles m it 

einfacheren G eräten der Halbweberei verbinden w ürden, fehlen. D er T rittw ebstuh l erscheint 
in E uropa als fertige E r f in d u n g .. ."  —  írja  G. EcAue/er (i. m. 567). E zu tán  foglalkozik a 
cambridge-i kézirat rajzával.

33 Közli G. EcAae/er (i. m.), 77. T*. Hoiatee (i. m. 144), E . IHemai (i. m. 77) és CA. Elnyer 
(i. m. 11, 212). A kézirat eredeté t nem volt m ódunkban m egállapítani.

33 „D aß dem  bescheidenen K ünstler des 13. Jh . die D arstellung des Schaftm echanism us 
m issriet, d a rf n icht v e rw u n d e rn .. ."  — írja  G. Ee/rae/er.' i. m. 561— 2.

33 Ld. pl. a  Mondo!-menhelyisek  sorában az esztergályosról készült képot, 1402 kör. Er. AI. 
EeMAuas. i. m. 149. ábra. A sorozat szövőszékén ez a  m egoldás m ár hiányzik (143. ábra , 
1389 kör.). A Severus-kép E r. .17. EeMAaus. i. ni. 197. 1.. 126. ábra.

33 Endrei 11'. néhány textillelet alapján a rra  a  következtetésre ju t , hogy a húzós szék 
sziriai feltűnésével közel egy időben te r jed t el X yugat-E urópában is. De vajon kellő bizonvító 
erejűek-e a  leletek? K ötve hiszem. B izonytalan koruk, eredetük, s a  technikai analízisből levont 
következtetések. L. „K onvencionális szövőgépünk" c. tanu lm ányát.

3" Az Európában használt szövőszék berendezéséről E a Eoame.- i. m . tá jékoz ta t, ugyanott 
a  régebbi irodalom ism ertetése. A szövőszék függőleges síkú volt, és pálcák képezték a szádat.

3" A Cambridge i rajz szövőszéke nem vá lh a to tt be a  gyakorlatban, elsősorban azért nem, 
m ert a jobbkéznek a  vetélő t felfelé kellott dobnia, am i fárasztó volt.

3 'Endrei ÍV..- A sziukronikus lábhajtás középkori eredetéről. A láb itó t az eszterga
padon m ár a X III . században alkalm azzák, a fazekas lábkorong és a  láb fú jta tó  a  X IV . sz. végén, 
a  lábbal h a jto tt rokka és köszörűkő csak a  XV. sz. m ásodik felében jelentkezik.

33 T extor terrestris  eques est, qui duarum  streparum  adnitens apodiam ento, equum  ad 
m itt it  assidue, exili tam en contentum  d ié ta  (ed. A. EcAeier 72). Holmes angol fordítása a  szö
veg érte lm ét nem ad ja  vissza helyesen. A következő m ondat a  forgandó szerencse játékához 
hasonlítja  a  lábitók  fel-le m ozgását.

33 A hallózás és a  kallómalom tö rténetére  F. CeromA. E in  B eitrag  zur Geschichte der 
W alkerei (W örter u. Sachen X II , 1929, 37—46); E . 77. Eco!!.- E arly  Cloth Fulling and  its  
Machinery (Transactions o f the Newcomen Society, X II , 1931— 32, 30—52). Jelentőségét k i
emeli 77. .7. Eeeyer; i. m. 60— 61 és A. E . UsAc-r.- i. m. 268—70. E lterjedési idejére: E . Elemin.* 
i. m. 75 (X II. század); CA. Elnyer.- i. m. I I ,  215 (X I. századtól kezdve); E . Giiie.' i. m . 282 (X I. sz.
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közepétől). A vízimalomról é tta tában : AI. E/ocA: Avénemertt e t  conquétes du nroulin á  cau 
(Annates d 'lústo iro  économique e t sociate V II, 1935, 538— 63).

** Cambr. Econ. H ist. I I ,  389.
*s IP. AAel* A grarkrisen und  A grarkonjunktur in  A litteleuropa vom  13. bis zum  19. 

Jh ., B erlin, 1935. 26. s köv. 1.
4" Firenzében a  XV. századig a  fonókereket csak a  vetülékfonát készítésénél használták . 

L . A. Horen.* S tudien  aus der F loren tiner W irtschaftsgeschichte, I , S tu ttg a rt, 1901, 46. s 
köv., 488.

* 'A . E. CrMhnann.' D ioT uchm acherci in F landern , (f ib a -R undschau 14, 1937, 497.)
<8 71. IPewAer; D as französische Textilgew erbo und die Messen der Champagne (Ciba- 

R undschau  72, 1947, 2670).
48 A. TL. Gufwann.' i. m. 498; 17. IPeccAer.* i. m . 2670.
4° H a  á ttek in tjü k  az etső céhadatok jegyzékét (t. E . E a n e a : Frühgeschichte der europä

ischen S tad t, Bonn. 1953, Anhang), nyilvánvalóvá válik , hogy az iparoscéhek az új term elési 
módszerek nyom ása a la tt, harcban a  vállalkozókkal, a laku ltak  ki.

44 I d .  a  15. sz. jegyzetet.
4^77. IPcccAcr.* i. m .; Cambr. Econ. H ist. I I ,  372 s köv.
44 A. E. CuOnunn.' i. m . 500.
44 A ciszterciták juhászatairó l és gazdasági módszereiről: 77. Btrenne.' H istoire de Belgique

I ,  1929, 301; (7. Esptaac.' L a draperie dans la  F landro fran<?aiso au  Moyen Age, Paris, 1923,
I I ,  32—35, 41; E . AIícAeE A bbayes e t  m onastéres do Belgique. L eur im portance e t lour rőle 
dans le développem ent du  pays, Bruxelles, 1923; P. E ri#—A. 77eins.* Les granges m onum entales 
des anciennes abbayes des D unes e t  de Ter D oest dans la  F landre m aritim e (Bulletin de la  
Soc. d 'h is t. de G and 1905, 65); .7. Zeyder; L 'éléve d u  bétái! en  Belgique (P a tria  Belgica, Bruxelles 
1873, I ,  529).

44 11. P irenae, H ist, do Bel. I ,  285— 286; 77. von IPerve&e.' G and, Bruxelles 1946. 10— 11. 
N épsűrűségre E . CarscArnaan.' H ungersnöte im M ittelalter, Leipzig, 1900, 39—43. A földesúri 
és a  városi tex tilipar kezdeteire 1. 77. Eaureal* U n grand commerce d 'exporta tion  au rnoyon 
ágé, Paris, 1935,23— 46; E . AI. CarasMaicoa.* A n industrial revolution th e  th irteen th  century  
(The Econom ic H isto ry  Review, X IV , 1944); E . Cooraaerk- D raperies rurales, draperies 
urbaines, L 'óvolution de l'industrie  flam ando au m oyen age e t  au X V I' siede  (Rev. beige 
de philol. e t  d 'h is t., X X V III , 1950).

44 77. E treaae, H ist, de Bel. 1. 279 s a  köv.; E . DecAecae.* i. m . 117— 119.; Cambridge Econ. 
H ist. I I .  381 s köv.

44 V ita  an tiqu ior S. M acharii e. 9, ed. A cta  Sanctorum , Aprilis, 1. 877 B—C.
44 77. van IPcrveAe.* Gand 18. H ogy kezdetben a f la n d r ia i tex tilip ar hazai gyapjú t hasz

n á lt fel E. Dediccae; i. m . 77— 81; 77. IIüpAe.' Brügges E ntw icklung zum  m ittelalterlichen 
W eltm ark t, Berlin, 1908, 30; 77. E rreaae; H ist, de Bel. I . 184.

44 E . TMeiier.- i. m . 109, 113— 116.
4" E . Etpco?t.' A Short H isto ry  of Wool and its  M anufacture, M elbourne 1953; IP. AsA7ey.' 

The E arly  H isto ry  o f tho English Woollen Ind u stry , B altim ore, 1887; E . AI. CaricuriTson.* 
The English Cloth In d u s try  in th e  la te  Twelfth and  E arly  T h irteen th  Centuries (Economic 
H isto ry  Review , X IV , London, 1944); E. E . EaEtnan.- English Industries of th e  Middle 
Ages, Oxford 1923 (új kiad.); E . 7 . IPAEweM.* English m onasteries and  th e  wooltrado (V iertel
jahrschrift für Sozial- und  W irtschaftsgeschichte I I ,  1904, 1— 33).

44 A legértékesebb legelők a  tengertő l e lhód íto tt partszegélyen te rü ltek  el. A szárítás és 
a  kolonizálás elsősorban szabadabb m űvelési fonnák  közt m en t végbe. Vö. C. Des Álarca.* Le 
problem s de la  colonisation franque e t du régime agraire dans la  Basse-Belgiquc, Bruxelles 
1926, 163— 167; Cambridge Econ. H ist. I .  164.

44 E. DecAesne.' i. m . 80— 81.
44 Cambridge Econ. H ist. I I .  408— 428.
*4 77. Etrenne.* L a H anse flam ando de Londres (Bulletin de la  elasse des L ettres de 

l'A cadcm ie royale de Belgique 1899); 77. Eaarcat* L a H anse des X V II villes (Revue historique 
de d ro it fran<,ais e t  ótranger L IX , 1935); ua: U n com ptoire de vonte in ternational au moyen 
ágé. Nouvelles Recherches sur la  H anse des X V II villes (Le Moyen Age, Paris 1935, I I I .  ser. V I); 
7 . de Etarier.* Les relations politiques e t  les échanges comm crciaux en tre  le duchó de B raban t 
e t l'A ngleterre au moyen age, Paris, 1936; E . Eoaer.' The Wool Trade in  English Medieval 
H isto ry , Oxford, 1941.

44 A helyzeten m ár nem  v á lto z ta to tt a  spanyol gyapjúnak flandriai előtörőse a  X III . század 
közepe óta. L. erre 77. Etreaac.' H ist, do Bel. 1. 279; 7 . EiAeC É tudes historiques sur les 
relations commerciales en tre  la  F landre e t  l'E spagne au  Moyen Age, P aris, 1899; Cambridge 
Econ. H ist. I I .  375.
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"6 J .  7/w/MíHí.' Rocherches su rle s  corpora tionsgantoises, G and, I86I;L.Dee7;e.we.' i. m . 81; 
ír. La drapéria 43.

" G . Jehan  Boine Broke, bourgeois e t  d rap ier D ouaisien (V ierteijalrrschrift
fü r Sozial- und  W irtschaftsgeschichte I I ,  1904, 34— 121). Vő. F . 3'^ryer, Zum Veriagssystem  
als Organisationsform  des F rühkapita lism us im Tcxtilgew erbe, 1927.

^C am bridge  Hcon. H ist. I I .  371, 377; R. FeynoMs.- The m ark e t for no rthern  textilos 
in Genoa. 1179— 1200 (Revue böige de Philologie e t  d 'h isto iro , V I I I ,  1929, 831 — 851); 
H. Hoe/<acrd.' Les relations com m erciales entro Genos, la  B elgique e t  l'O u trem on t I . 
B ruxelles—R om a 1941.

"  K itűnő  le írást ad  erről L. HccAeaue.- i. m. 103— 5, 112— 117.

P. Váczy:

La transformation technique et organique Je l'industrie textile Je Fiandre
au XI— XIII. siecie

A l'origine, ia région de Fiandre ne produisait pas des tissus de quaiite et de 
goút supérieurs a ceux d'Angicterre ou de Frise. Des ia seconde moitié du XII" 
siecie, pourtant eile iaisse derriere clic ses ancicns concurrents qui sont d'aiiicurs 
préts a reconnaitre ia supériorité technique des Fiammands. Cet avantage fut 
acquis grace & l'éiaboration de nouveaux procédés techniques et ['invention de 
machines nouveiles. Bien entendu, l'appiication des machines nouveiies ainsi que 
la propagation des secrets de fabrication souvent déücats, ne furent possibles qu'á 
réclielle des villes. L'industrie de la Campagne persiste, mais eile devient féodalc 
en partié et survit principalement dans les entreprises des grands propriétaires 
et des Cisterciens. Jusqu'á cetté époque le commereant ne se préoccupait pas de 
l'organisation de l'industrie; sa táche consistait & fournir les matiéres premiere 
nécessaires et & faire écouler la marchandise unc fois produite. Mais maintenant, 
reconnaissant les possibiiités pécuniaircs qu'offre le développement de l'industrie, 
ils prennent en main, en tant que ,,drapiers", l'organisation de grande envcrgure 
de l'industrie. Ils cessent d'etre des marchands ambuients et se transforment en 
véritables patriciens des villes. L'institution des operations de erődít, l'organisation 
des factorcries et des comptoirs commerciaux, l'usage de i'écriturc et l'introduction 
des services postaux reguliere sont autant de facteurs qui ont permis aux marchands 
de pourvoir & leur double táche.

Ccs entrepreneurs étaient indispensables á l'industrie; Sans eux il était im
possible d'assurer la fourniture en laine de bonne qualité — de preference anglaise, 
garantie de la fabrication de qualité supérieure, et des colorants de teintes plus 
lumineuses, venus de l'etranger, notamment de ['Orient. A i'origine ia laine de 
Fiandre ne restait en rien derriere célle des Anglais; pourtant, pour pourvoir au ravi- 
taiilement de la population fortement accrue des villes, la production de laine fut 
négligée en faveur de la production de ia viande. L'utilisation de ia iaine fiamande 
est interdite désormais dans l'industrie des villes, qui ne travaiüera plus' qu'avec 
la laine importée de l'étranger, surtout de l'Angleterre. L'organisation de l'impor- 
tation de la laine anglaise ou espagnole, organisation qui avait un caractere de 
monopolé, a incité les commer$ants fiammands á ne plus vendre la lainc, mais 
bien la fournir a l'industriel qui dévait cxécuter le travaii sur commande. Ainsi 
1 industrie textile de Fiandre acquit un caractere non seulement international, 
mais en partié considerable déjá capitaliste.
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Az A ranybuH a-kori tá rsadalm i m ozgalm ak 
a V áradi R egestm m  m egvH ágításában

Ha. fellapozzuk az Arpád-korrai foglalkozó történelmi munkákat, alig 
találunk olyan tanulmányt, mely társadalmi, jogi, művelődéstörténeti stb. 
vonatkozásban ne hivatkozna a Váradi Regestrumra. E fontos — a XIII. 
század első felére annyi értékes adatot tartalmazó — forrás szélesebbkörű 
felhasználására Vajda Gyula hívta fel először történészeink figyelmét a múlt 
század végén.' A forrás felhasználását igen megkönnyítette legutóbbi kiadása,^ 
melyben a kiadók megállapították az oklevelek időrendi sorrendjét. Termé
szetesen a Váradi Regestrum mint forrás nem alkalmas arra, hogy egy-egy 
szinguláris problémát, pl. gyakran szereplő társadalmi réteg XIII. század eleji 
fejlődését, csupán e forrás alapján elemezzünk. Ilyen feladat elvégzése nem is 
lenne időszerű, hisz a Regestrumban előforduló társadalmi rétegek fejlődésének, 
szerepének tisztázása jelentős mértékben már megtörtént. Azonban mégis 
érdemesnek mutatkozik a Váradi Regestrum feldolgozása olyan szempontból, 
hogy a benne foglalt teljes forrásanyag hogyan tükrözi a XIII. század első 
három évtizedének forrongó, lüktető világát. Ezeknek a forrongásoknak csak 
eredményeit ismerjük az 1222-es Aranybullából. Mozzanataira, a kisebb- 
nagyobb társadalmi rétegek életére, problémáira, harcaira az Aranybulla 
pontjai csak következtetni engednek, de nem mutatják meg magát a folya
matot. Ezért olyan szempontból érdemes tanulmányozni a Regestrumot, 
hogy az Aranybulla keletkezése előtti tömegmozgalmakat, amennyiben lehet
séges, ezeknek okait, s a társadalom megmozdulásával járó változásokat — ha 
töredékesen is — megpróbáljuk a Regestrum adatai nyomán rekonstruálni. 
A Váradi Regestrum annyival inkább alkalmas forrás e célra, mert adatai az 
ország jelentős, főleg keleti részéről adnak számot.

I
Ismeretes, hogy a XIII. század első felében a társadalmi átalakulást a 

földbirtok területén végbement nagy változás idézte elő. Mind a királyi udvar
tartást, mind a várszervezet fenntartását szolgáló királyi birtokok a XII—XIII. 
század fordulóján és az ezt követő időkben igen megfogyatkoztak. Amilyen 
mértékben apadtak a királyi javak, oly rohamosan indult gyarapodásnak — 
éppen a királyi birtok rovására — a világi nagybirtok. A királyi, egyházi és 
világi nagybirtokok közé ékelődött be az egyéb birtokos elemek kisebb-nagyobb 
földterülete. A földbirtokok jellegét a szétszórtság határozta meg. A király, 
vagy más birtokosok földjei nem egy tagban feküdtek, hanem egymásba éke
lődve nagy összevisszaságban fonódtak össze. Tehát egy-egy település, falu 
határa a szórt jellegnek megfelelően több birtokost is számlálhatott, és nem 
állt határjel az egy-egy falu határában levő különféle földbirtokosok földje 
között sem. Ilyen elkülönítetlcn birtokokról igen sok esetben hallunk a Váradi

84



Regestrumban. Különösen a Bihar megyei állapotokról ad számot forrásunk, 
hisz legtöbbször a közeli helyekről jelentek meg a pereskedő felek Váradon.

A három Gyán falu földjei között alig lehetett határjel, mivel a három 
falu — melyekben várjobbágyok és várnépek laktak — földjében valahol 
része volt Kelemen és Farkas birtokosoknak, akiknek libertinusait említi a 
Regestrum, valamint Magnusnak is. Ez utóbbi földjét a perlekedés után el
határolták. Körmösdön a várnépek Omocel nevű birtokossal osztoztak a falu 
földjén. Hasonlóképpen a két Bajom, valamint Oroszi falu várnépei is el- 
határolatlan földön osztoztak egyéb birtokosokkal.^

Más megyékben szintén az elhatárolatlan föld adott okot a civakodásra. 
A Borsodhoz tartozó Oym faluban várnépek és birtokos testvérek között 
oszlott meg a föld. Az utóbbiak 3 ekealjnyi földje csak perlekedés után került 
elhatárolásra. Kraszna megye Ipp falujában a király bölényvadászai, Bán 
faluban a várnépek osztozkodtak a földön hospesekkel. Hasonló a helyzet 
Kolozs, Heves és más megyékben is.*

A föld miatti gyakori perlekedés következménye rendszerint az lett. hogy 
az úri birtokot elkülönítették a várföldektől, általában a szomszédoktól, vagy 
legalábbis pontosan meghatározták, hogy több falu lakói milyen arányban 
részesek a szántóföldön kívüli tartozékokban, nádasokban, halászó helyekben, 
kaszálókban stb. Az egyes birtokos családok földjének elkülönítése más földek
től, egybeesik egy másik folyamattal, amelynek során az egyes úri családok 
maguk között is felosztják az addig közös használatban levő földbirtokot. Pl. 
1213-ban Olivér ispán fiai, Kügy és Herbort kötöttek olyan egyezséget, hogy 
az addig közösen birtokolt Nyüvedet és a Bályog nevű föld egyik részét csak 
Kügy birtokolja az utóbbin levő malommal együtt. Bályog felerésze és Fegy
vernek birtok pedig teljesen Herborté lett. Egy másik esetben Gyapol ispán 
kötött rokonaival: Absolon fiaival egyezséget, melynek értelmében Gyapol 
ispán kapta osztatlanul a Léta nevű birtokot. Jobbágyi birtok Absolon 
fiaihoz került, s mivel Jobbágyi kisebb lehetett Bétánál, 60 márkát is kaptak 
előkelő rokonuktól a testvérek. Tehát a közösen élvezett birtok felosztása 
útján szabadulhattak meg a kölcsönös civakodástól, melyre az oklevél befe
jező sorai engednek következtetni. Másik esetben a Szabolcs megyei Hene 
falun osztozott a rokonság, egyrészt Majád ispán és unokája, másrészt Dénes 
ispán fiai. Itt már egy előző osztozás is volt, ebben az esetben azt csak módosí
tották.^

A forrásunkban szereplő eseteket figyelve, felvetődik a kérdés: miért ekkor 
és nem korábban indult meg a törekvés arra, hogy a birtokosok elkülönítsék 
földjeiket más földektől, valamint a szélesebbkörű rokonsági birtoklást is 
szűkebb családi keretek közé szorítsák. A Váradi Regestrum alapján erre a 
kérdésre nem tudunk feleletet adni, csupán a jelenséget figyelhetjük meg. A 
probléma tüzetes feltárása a szakirodalomban sem található meg. A megoldás 
felé talán egy fokkal előbbre visz a pannonhalmi népeket és birtokokat számon- 
tartó Albeus-féle összeírás, mely fényt deríthet a világi nagybirtokosok törek
véseinek indító okaira is.

Az összeírásban az egyes falvakhoz tartozó földek kétféle módon szerepel
nek. Pl. a Jenő birtok 1 1  mansiónyi lovas szolgájához tartozó 6  ekére való 
föld közös a fehérvári egyház népeivel, az udvarnokokkal és civilisekkel. 
Hegymagas birtok lovászainak 12 ekére való földje és a tartozékok közösek a 
Hegymagas falubeli királyi udvarnokokkal. Hasonló a helyzet Magyar, Ölyvös, 
Csopak, Fér stb. falvakban is." Azonban igen gyakran találkozunk olyan fal
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vakkal és birtokokkal, ahol a szántóföldek elhatárolása a más népekkel való 
közösség rovására már megindult. Pl. Himódon 30, Ölbön 10—10, Zászlón 12, 
Füssön 10, Palotán 5 ekényi elkülönített szántóföldje volt az apátságnak. 
A tartozékok, legelők, erdők stb. rendszerint közösek az idegen, az apátsághoz 
nem tartozó falusiakkal, kivéve azokon a helyeken, ahol nem ekealjban, ha
nem holdban mérik a földeket, erdőket stb. Pl. Szár faluban a 300 hold szántó, 
a három helyen fekvő 550 hold erdő, 10 hold kaszáló mint elkülönített föld 
szerepel. Hecse birtokon csak a 100 hold szántóföld került elhatárolásra. A 
Zala folyón innen 70 hold trágyázott földet, a folyón túl 30 hold szántót és 13 
hold kaszálót különítettek el, míg a berkeket, legelőket közösen használták, 
a zalai serviensekkel, illetve várnépekkel. Kajár faluban 500 hold szántót, 
500 hold erdőt, 2 hold kaszálót tart számon az összeírás, mint elkülönített 
területet. Ahol elkülönített földek szerepeltek, igen sok esetben szántóvetők, 
szolgák laktak7 Ezek a példák arra hívják fel a ügyeimet, hogy a szántóföld 
értéke igen megnövekedett a legelők, vizek s egyéb tartozékok rovására. Ha a 
fent mondottakat összevetjük az 1226 és 1233-as pannonhalmi oklevelekkel, 
nem kelthet feltűnést, hogy az apátság népei felpanaszolják újabb, szokatlan 
terheiket. Az udvarnokok panaszai között az is szerepelt, hogy az apát szán
tásra kényszerítette őket. Azt is megfigyelhetjük, hogy az egyház népei közül 
3 csoport nem szerepelt, mint panaszos fél ezekben az oklevelekben: a szántó
vetők, a szolgák, akik ugyancsak legtöbb esetben szántóvetők, és a szőlő
művesek. Nyilvánvalóan azért, mert őket nem nagyon érintették az apátság 
részéről történő visszaélések. Az apátság nem követelt tőlük a szokásostól el
térő szolgáltatást. Ez a három csoport ugyanis kimondottan földműves munkát 
végzett, mely a XIII. század elején a leghasznosabb lett az apátság számára, 
s erre a földműves munkára szerette volna rákényszeríteni kevésbé hasznot- 
hajtó szolgáltatásra kötelezett népeit is." E törekvését bizonyos mértékig valóra 
is váltotta az apátság. Az Albeus-féle összeírásban már azt láthatjuk, hogy 
az egyházi jobbágyok jelentős részét — akik korábban a saját lóval való szol
gálaton kívül egyébbel nem tartoztak — sikerült olyan szolgálatra kötelezni, 
melyek ellen 1233-ban igen erősen tiltakoztak. Az egyes falvak lakóinak szol
gálatai Himód faluhoz igazodtak. A himódi lovasjobbágyok viszont már 
kötelesek voltak mansiónként többek között 2  kepét aratni, egy napon át 
szénát gyűjteni. Természetbeni szolgáltatásaik között a gabona is szerepelt. 
Ugyanakkor a véneki halászokat is hasonló szolgáltatásra kötelezte az apát
ság, amennyiben mansiónként egy évben egyszer ők is kötelesek voltak adni 
— a lovasjobbágyokhoz hasonlóan — egy hároméves tinót, valamint sört és 
gabonát. A dusnokoknak, libertinusoknak szintén hasonló lett a szolgáltatása. 
Tehát— mint fentebb szó volt róla — az apátság célja az volt, hogy kimondottan 
földműves munkát és szolgáltatásokat ne csak a szántóvetőktől, szolgáktól 
és szőlőművesektől kapjon, hanem a többi, az idők folyamán „hasznavehetet
lenné" vált népét is erre kényszerítse.

A földek között különösen értékes volt a trágyázott föld, melynek termés
hozama jóval nagyobb lehetett az egyszerűen feltört talajénál. Amikor 1239- 
ben a kajári birtok elhatárolt földjei miatt perlekedés támadt a falu többi lako
saival, a megegyezés szerint a kolostornak 96 hold trágyázott földet mértek 
ki, amely — mint mondták — felért 140 holddal." A gazdasági élet terén 
jelentkező, fent elmondott mozzanatok a fejlődésnek azt a szakaszát sejtetik, 
amikor a földközösség lassú bomlásával egyidejűleg létrejönnek a jobbágy
telkek, amelyek elsősorban a gabonatermeléssel foglalkoznak. A pannonhalmi
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példából világosan kitűnik, hogy a XIII. század elején a földművelés, a gabona- 
termelés az állattartással szemben döntő jelentőségűvé vált. Az intenzí
vebb földművelés következtében a föld jelentősége inegnövekedett. Ezért 
kezdődött szokássá válni ebben az időben a birtokelhatárolás és a családon 
belüli osztozkodás. A birtokosok is pontosan akarták számontartani azt a 
földmennyiséget — legalábbis egy részét — , ahol szolgáltatói földműves 
munkát végeztek. A felesleget is lehetett már értékesíteni, mert a munka- 
megosztás fejlődése következtében a lassan kialakuló iparos és kereskedő 
réteg igényt tarthatott erre. Valószínű, hogy külföldre is szállíthattak már 
ekkor gabonát, ha csekély mennyiségben is. Természetes, hogy igen meg
károsították a hatalmaskodások során az olyan kisebb birtokost, akinek 
földjéből elszántottak (ami elhatárolás hiányában könnyen mehetett), vagy 
2 0 0  kepe gabonáját, vagy igaerejét, 8  szántó ökrét ellopták.*"

A szántóföld értékének növekedésével a föld is adásvétel tárgyává lett, 
és elég nagy volt a kereslete a XII. századhoz viszonyítva. A vásárlók között 
elsősorban a nagybirtokosok szerepeltek, de kevésbé tehetős elemek adás
vételéről is olvasunk a Váradi Regestrumban. Pata fia Jákó 27 márkáért 
vásárolta meg Salamon föld */3 részét és két libertinust, úgyhogy a telek
helyet már a szomszéd birtokos földjétől elkülönítve kapta. Olivér ispán 
feleségének szintén vásárolt földje volt. Boroszlói örökölt és adománybirtokán 
kívül Endös ha Miklósnak vásárolt földjéért is pereltek. András ispántól az 
apja által vásárolt 7 ekényi földet próbálták a szatmári várnépek a várföldhöz 
csatolni. Hyppolitus vásárolt földjéből elszántottak falubelijei. A nógrádi 
várnépek egy szabad ember vásárolt földjét akarták megszerezni.**

A földvásárlás bizonyára azért emelkedett nagyobb jelentőségre a század 
elején, mert a vásárolt föld az úri birtok legmozgékonyabb része volt. Tulaj
donosa ugyanis szabadon rendelkezhetett vásárolt földjével. Természetesen 
a határos birtokosok elővásárlási joga gátat szabhatott a rendelkezési jognak. 
Az örökölt (haereditarius) földdel viszont nem lehetett szabadon rendelkezni, 
mert azt a rokoni kötelék gátolta. Csere tárgya legfeljebb akkor volt, 
ha a kiterjedt rokonság minden tagja beleegyezett. Minthogy az úri családokon 
belül ez a közös családi birtoklás a gazdasági fejlődés gátjává vált, ezt a bir
toklási módot igyekeztek megbontani.*-

A földbirtok szerepének megnövekedése arra indította az uralkodó osztály 
felsőbb rétegét, hogy birtokát ne csak megőrizze, hanem gyarapítsa is. Meg
indult a hajsza a földadományokért, vagy más úton való földszerzésért. 
Kisebb földeket még kevésbé tehetős családok is tudtak szerezni. Jelentős 
területekhez azonban inkább a király udvarához tartozó, magasrangú tisztség- 
viselők juthattak, a királyi birtokok rovására. András király főemberci igen 
hosszú ideig viseltek egy-egy tisztséget. Ez a körülmény anyagi gyarapodá
sukat is nagymértékben elősegített^ (pl. Bare ha Miklós nádor esetében). Az 
udvar kegyeiben nem részesülő urak szintén részesedni akartak a gyakori 
adományokból és a könnyebb szerzési lehetőségekből. így  természetes ellen
felei lettek a főméltóságokat viselő családoknak.

A nagybirtokosok földszerzési akciójában nem utolsó szerepet töltöttek  
be a hatalmaskodások, amelyek a XIII. század elején egyre sűrűben kezdenek 
szerepelni. A hatalmaskodások igen erősen érintették a kisebb birtokkal ren
delkező elemeket. Földjük a nagybirtokosok földje között feküdt. A bizonyta
lan birtokviszonyok, az elhatárolatlanság következtében az erősebb fél könnyen 
sajátjának vindikálhatta a kisebb birtokosok földjét. Ezeknek viszont nem
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volt erejük a garázda úri hadak megfékezésére. Egyedül nem tudtak ellen
állni az új törekvéseknek. Ebben az időben kezdődött meg — éppen a gazda
sági helyzet változása következtében — területenkénti összefogásuk, szervez
kedésük.

A birtokviszonyok alakulása azonban igen súlyosan érintette a szolgál
tató osztályt, akár királyi, akár más birtokon dolgozott is. Az egymástól el- 
határolatlan földeket a különféle birtokok népei a földközösség keretein belül 
művelték meg, nyilas osztás alapján sorsolva ki a falu határához tartozó 
földeket. Egy bizonyos Ipp falusi ember pl. úgy tartotta számon a földjét, hogy 
a falu határában joga van fél eke-aljára való fűkötélre.^ A birtokelhatárolás 
magát a földközösséget ugyan még nem szüntette meg, de a hagyományos 
kereteket megbontotta. A nagy gazdasági átalakulásnak még csak kezdeti 
szakaszát látjuk a XIII. század elején. Az új fejlődés, az új törekvések ered
ménye a társadalom lassú átalakulása lett. Az Aranybulla korában ennek kö
vetkeztében nem volt olyan társadalmi réteg, amely kivonhatta volna magát 
az általános mozgolódásból.

II

A Váradi Regestrumban legvilágosabban a várszervezethez és az egyéb 
királyi birtokokhoz tartozó népek mozgalmát ügyelhetjük meg.

A várnépek munkája jelentős mértékben a várszervezet fenntartását 
szolgálta. Területileg falvaikat század- és tizedkerületekbe szervezték. 
A századkerület élén álló várjobbágy, centurió ellenőrizte munkájukat, a 
munka- és termékjáradékok szolgáltatását. A várnépek egyes csoportjai 
ugyanis különféle szolgáltatásokkal, illetve szolgálatokkal tartoztak. Szolnok 
megyében kenyérsütő várnépekről, másutt liirdetői-börtönőri szolgálatukról 
olvasunk^A Borsod várhoz tartozó öt falu vámépei katonáskodtak.** Jelentős 
részben f öldműves szolgai)voltak a várföldnek. Azonban mégis különböztek 
a magánföldesúri "szolgáit at ók alacsonyabb, szolga (servus) csoportjától. A 
még viszonylag bomlatlan várszervezeti keretek között sokkal kötetlenebb 
volt az életmódjuk, mint a magánföldesúri szolgáltatóknak. Nem voltak oly 
körültekintő földesúri elnyomás alatt. (Vő. helyzetüket a pannonhalmi né
pekével.) Másrészt jogaikat tekintve is magasabb fokon álltak azoknál. A 
Regestrumban olyan várnéphez tartozó családról is olvasunk, melyet lopás 
miatt elmarasztaltak, s mivel a családfő a bírságot megfizetni nem tudta, 
zálogba adták az egész családot. Az 1213-ban szolgaságra jutott Agya fiával és 
feleségével együtt 2 2  év múlva tudott 6  márkát gyűjteni, hogy megváltsa 
családját. Hasonló módon járt el a korszak bírósága az úri függésben nem levő, 
szó szoros értelmében vett szabad emberrel is, olyannal, aki nem is volt olyan 
szegény, mert ancillájával és minden possessiójával került eladásra. Ezzel 
szemben a magánföldesúri szolgát az első alkalommal felakasztották.^ A vár
földek szolgáltató népe kizsákmányolóját nem a királyban vagy ispánjában, 
hanem közvetlen felettesében, a várjobbágyban láthatta. A várjobbágyi ön
kényeskedés ellen több esetben fel is léptek a várnépek. A békésiek két vár
jobbágyot azzal a váddal illettek, hogy a nép vagyonának a megrontói, mivel 
300 márka kárt okoztak és 3 ember halálát idézték elő. Egy másik esetben 
egy centurio 6  márkát szedett be 3 embertől mint törvényes castrensis tar
tozást, ami, ahogy a falubeliek mondták, talán valamivel több volt a megálla
pított járandóságnál. Ahol az ilyen visszaélésekkel szemben össze tudtak fogni,
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kárukat igyekeztek kárpótolni. Bihar megyében pl. a várjobbágyoktól duplán 
hajtották be a bírságot, 53 ökröt.is

A XIII. század elején a várbirtokok adományozása, valamint a szomszéd 
birtokosok azon törekvése, hogy földjüket elhatárolják a várföldektől, gyakran 
úgy, hogy a várföldből is csatoltak a sajátjukhoz, igen nagy csapásként ne
hezedett a várnépekre. A várföld eladományozása pedig különösen érzékenyen 
érintette a várnépeket. Az eladományozott földdel együtt ezek is magánföldes
úri szolgáltatókká válhattak, és eddigi, k ietlenebb életmódjuknak búcsút 
mondhattak. Ha az úri nép határolta el földjét a közösből, ez is csak a vár
népség kára lett, mert az eddigi időszakosan kiosztott parcellák kisebb helyre 
szorultak, megváltozott a sorsok felosztásának rendje, egyáltalán megváltozott 
körülöttük az élet, a régi közösségi forma. Elveszthették a szántóföldön kívüli 
tartozékok használatát is, mint ahogyan Bucton fiai igyekeztek eitiltani a 
bajomi várnépeket a szigetek, halászóhelyek használatától. A nádvágást is 
korlátozták; a nádat bizonyára házak, ólak építésére használtak fel. Terheik 
is másképpen alakulhattak e változásokkal, életük folyása nehezebb és bonyo
lultabb lett. Ezért aztán a szomszédság nem kerülhette el zaklatásukat. Ha 
sokan voltak a földhöz, igyekeztek eltávolítani, ill. ha több adózótársra volt 
szükségük, soraik közé vonni a szomszédságot. Számuk néni csupán a vár
földek eladományozása révén fogyott. A létbizonytalanság miatt jobb, biz
tosabb sorsra számítva keállhattak valamely úr szolgálatába. Egy Demeter 
nevű úr szolgálatában levő 4 emberről még tudták, hogy bihari várnépek voltak. 
Egyénileg természetesen ilyen akciók nem sikerülhettek. Ha kevesen voltak, 
még az is megtörténhetett, hogy a birtokon osztozkodó kisbirtokosok kitil
tották őket a falubólJ^ Ezért a legtöbb esetben több faluhoz vagy egy-egy 
várhoz tartozó várnépség együttesen indította meg harcát. A bihari várnépek 
1213-ban előkelőbb várjobbágyokat, a szolnokiak 1215-ben hospeseket akartak 
szolgáltató társaikká tenni, 1 2 1 0 -ben a borsodi várnépek mozgalma sikerrel 
járt, a perelt királyi tárnokokat sorstársaikká tették. Ugyanebben az évben 
a dobokai várnépek önálló kisbirtokos 2  eke aljára való földjét vették művelés 
alá, s meg is tartották. 1221-ben András király rendeletének tudomásulvétele 
után olyan nagyobb urak mint pl. András ispán fiai ellen is felvették a harcot a 
várföld visszaszerzéséért. Nem is csodálkozhatunk ezen, hisz királyi adomány, 
valamint vásárlás révén egyszerre 22 ekealja, mintegy 2640 hold föld ke
rült a nagybirtokos család kezére a várföldek rovására. Ugyanebben az idő
ben Vasvár civisei szintén elfoglalt várföldért idézték perbe a királyi ministere
ket. 1 2 2 2 -ben az aradi és a hevesi várnépek akartak földet foglalni, ill. soraikat 
más emberekkel szaporítani.^ Az elmondott esetekben a várnépek összefogva 
ugyan, de minden egyéb támogatás nélkül harcoltak. Túlságosan sok sikert 
nem értek el. Azonban a várszervezethez tartozot t még egy olyan réteg, amely 
nagyobb tekintélyénél fogva több eredményre számíthatott. Ennek a rétegnek: 
a várjobbágyságnak szintén érdeke volt a várbirtok rohamos bomlásának 
megakadályozása.

Forrásunkban a,.yárjobbágyság)két élesen elkülönülő csoportjával talál
kozunk. Az egyik előkelőbb csoport tagjai szabadságukat, kiváltságukat István 
királytól származtatták, ezért szt. király jobbágyainak, vagy egyszerűen szü
letett, természetes jobbágyoknak nevezték magukat. Lenézték, alkalmasint 
kiállították soraik közül a várjobbágyok alacsonyabb rétegéhez tartozó ki
emelt exemptus jobbágyokat. Ez utóbbiakat valamely érdem, vitézség követ
keztében szolgáltató varnépi állapotukból a várjobbágyok közé emelték. Ezek
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a kiemelt jobbágyok vagyonilag is alacsonyabban álltak a születetteknél. A 
kiemelés alkalmával rendszerint nem kaptak birtokot, így csak annyi földdel 
rendelkezhettek, mint várnépi szolgálatuk idején. A rokoni kötelékek is inkább 
a várbirtok szolgáltató népeihez kapcsolták őket. Ezzel szemben a született 
jobbágyok a katonai szolgálat fejében használt várföldön kívül rendszerint 
kisebb-nagyobb örökölt családi tulajdonnal is rendelkezhettek. Szolgáltatóik 
között megtalálható a szabad állapotú jobbágy éppen úgy, mint a szolga. A 
rokonság beleegyezése és jelenléte nemcsak esetleges birtokéladásnál volt 
szükséges. Amikor Us bihari várjobbágy szolgáját annak feleségével és fiával 
eladta 0  márkáért és 1 tehénért, az eladást jóváhagyta rokona is. A várjobbá
gyok többsége különféle tisztséget viselt (várnagy, hirdetőnagy, hadnagy stb.). 
A köznéppel legtöbb kapcsolata a századosoknak lehetett, akik a várnépek 
századkerületeinek az élén állottak. Űk szedték be az adókat, kisebb ügyekben 
bíráskodtak is a várnépek felett. A várjobbágyok közvetlenül a várispánhoz 
tartoztak. Perlekedésük során is legtöbbször az ispán osztott igazságot. Azon
ban egyenesen a király elé került az olyan eset, mikor a várnépekkel együtt 
az ispán ellen lázadt két várjobbágy. Büntetésüket viszont az ispán 
határozta meg, ti. annyi ideig kellett börtönben ülniök, ameddig az ispán 
akartad"

A várjobbágyoknak — különösen az örökölt földdel és szolgáltatókkal 
rendelkező — jelentős része az uralkodó osztályhoz tartozott. Mind a vagyonos, 
mind az exemptus réteg arra törekedett, hogy önállóságát megtartsa. A XIII. 
század elején ennek a törekvésnek mintegy feltétele volt a királyi birtok 
bomlásának megakadályozása, mert a birtokadományozással a nagyúri szom
szédság familiárisi függéssel fenyegetett . Az erősebb fél hatalmaskodásai igen 
érzékenyen érintettek egy-egy várjobbágybirtokot, mely nem volt olyan nagy, 
hogy könnyen elviselhetett volna 10—50 márka értékű kárt. Ha erejük en
gedte, ők sem kímélték a szomszédságot, és velük szemben mint hatalmaskodók 
léptek fel. Volt rá eset, hogy a maguk közül valókat sem kímélték, történetesen 
amikor szt. király-jobbágyokat az exemptusok közé akartak vetni. Viszont 
ha érdekük úgy kívánta, tehetősebb hospeseket igyekeztek maguk közé vonni. 
A várföldek szétszóródásának meggátolása azért is érdekük volt, mert a vár
népek munkájának gyümölcsét bizonyos mértékig a várjobbágyok is élvezték. 
Sokszor nem ,.törvényes" úton jutottak anyagi haszonhoz. Hatalmaskodtak 
a várnépek felett isd" A várföldért és jogaikért folytatott harc mégis közel 
hozta egymáshoz a megyeszervezet két különböző osztályhoz tartozó népét. 
Mert ahogyan a várjobbágyság nem tudott sikeresen harcolni tömeg nélkül, 
éppen úgy kevesebb eredményre számíthatott a várnépség a tekintélyesebb 
vezetők nélkül.

Ha a várjobbágyok önálló, földért folyó pereskedéseit megfigyeljük, szinte 
valamennyi eredménytelen marad. Pl. nem sikerült a várhoz csatolni kis
birtokosok 3, ill. 2 ekényi földjét, vagy a Katha nemzetségtől sem tudtak vár
földet visszafoglalni Zemplén megyében. Viszont előfordult olyan eset is, hogy 
a várnépek elkezdték ugyan a pert várjobbágyi vezetés nélkül, azonban inkább 
vesztes félnek tekintették magukat, semmint az illetékes várjobbágyok nélkül 
folytassák a megkezdett bírósági eljárást.^ A várjobbágyok és várnépek közös 
akciója néhány esetben sikerrel járt.

E közös harcra az első példa 1213-ból található a Regestrumban. Arad 
megyében. Ugyanebben az évben indítottak pert magánföldesúri szolgáltatók, 
valamint úri kisbirtokosok várkötelékbe való bevonásáért Kolozs és Szolnok
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vár megyéjében. 1214-ben Bihar megyében Magnus földjeit akarták a várhoz 
csatolni. Ebben az évben Kraszna megyében is földért pereskedtek. 1216-ban 
és 17-ben újra Bihar területén akartak várföldet visszaszerezni. 1219-ben két 
ízben is próbálkoztak földeket szerezni, egyik esetben Vata ispán fiától. 
Ugyanekkor Doboka vár jobbágyai és várnépei is földet követeltek vissza, 
valamint Borsod megyében is mozgolódtak emiatt. 1221-ben már a királyi 
rendeletre hivatkozhattak követeléseiknél. Ekkor Borsod és két ízben Bihar 
megyében próbáltak közösen várföldet visszaszerezni és a várnépek számát 
gyarapítani. Békés megyében ugyanekkor a perlekedés során a földdel együtt 
irtvány, rét és tó használata'is kockán forgott, perük eredménytelen maradt.^ 
1222—35 közötti időről jóval kevesebb esetet jegyeztek fel Váradon a vár
jobbágyok és várnépek harcáról. Az egyéb adatok is gyérebbek lettek. Az 
Aranybulla kiadása után is folytak hasonló jellegű harcok 1229 ben Bolondóc, 
1234-ben Nógrád vár jobbágyai és népei részéről.^

A század második felének fejlődése mutatja legjobban az Aranybulla
kori harcoknak kisebb-nagyobb átmeneti sikerek mellett is jórészt eredmény
telen voltát. A fenti példák azonban arra mutatnak, hogy a XIII. század első 
évtizedeiben a várjobbágyok és várnépek harca igen széles keretek között 
zajlott le.

Hasonló — bár kisebb méretű — mozgolódást figyelhetünk meg a Regest- 
rum nyomán az egyéb királyi birtokokon élő szolgáltatók körében is. Ezeknek 
a szolgáltatóknak a szervezete hasonló volt a várnépekéhez. A kisebb kerületek 
népei a jobbágyok, a nagyobbak az ispánok fennhatósága alatt álltak. Forrá
sunkban hallunk a tárnokok, udvarnokok, ministeriálisok, bölény vadászok 
jobbágyairól, ill. ispánjáról, valamint az utóbbiak és a juhászok vice-comeséről. 
Többször szerepeltek apróbb ügyek miatt Váradon. Azonban az ilyen kis 
magánjogi esetek eltörpültek azon megmozdulások mellett, melyeket földjü
kért, eddigi helyzetük megtartásáért folytattak sokszor más királyi népekkel. 
Abban az időben, mikor mindenki a családról családra öröklődő megszokott 
munkakört látta cl, nem volt mindegy, hogy ugyanazon úrhoz, ebben az eset
ben a királyhoz tartozó birtokon egy-egy szolgáltató csoport milyen feladatot 
lát el. Ezért 1219-ben a borsodi és barsi tárnokok ugyancsak védekeztek az 
ellen, hogy a várszervezethez kerüljenek a várnépek közé. Ugyanekkor Tolna 
megyében a királyi lovászokkal kellett perlekedni, hogy a közösen használt 
földből ezután is részük legyen. A kérdéses földet elhatárolva kapták meg.
A Győr megye területén élő tárnokok jobbágyaik vezetésével egy, a Katapán 
nemzetséghez tartozó úrral szálltak szembe, hogy megakadályozzák társuk 
magánföldesúri hatalom alá jutását. Szolnok megyében a királyi pintérek 
követeltek földet a kürüi apáttól eredménytelenül. Az apát elhatárolva kapta 
meg a vitatott földet a malommal és híddal együtt. Bihar megye Fancsal 
falujában a királyi udvarnokok magánföldesúri szolgáltatókat igyekeztek 
maguk közé vonni. A Kraszna megyei bölényvadászok földperének sem volt 
eredménye. A perelt birtokosok elhatárolták földjüket a vadászokétól.^ _ .

A királyi és királynői birtokokon élő idegen vendégtelepesek, a hospesek . 
is többször álltak bíróság elé, hogy hospesi szabadságjogaikat megőrizhessék. 
Szabadságukat védték egyrészt a földesúri hatalmaskodásokkal szemben, de 
többször kellett bírói úton visszautasítaniuk a várjobbágyok és várnépek zak
latásait. Szolnok megyében olasz és német, Kraszna megyében rutén, Borsod 
megyében cseh hospeseknek kellett síkraszállni szabadságuk védelmében, hogy 
ne kerüljenek a várszervezet szolgáltató népei közé. A királyné újvári német
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hospesei ( 1 0  falu) pedig arra kényszerültek, hogy saját bírájukat űzzék ei 
körükből, mive) 1 1 0  márkává) károsította meg őket.^

Amint látható, a királyi birtokokon élő népek mozgalmát mindenütt a 
földkérdés idézte elő. A státusperek közvetett indító oka szintén a földbirtok 
területén végbement változás volt.

A várbirtokok környékén élő független birtokos elemek is gyakran szere
pelnek forrásunkban. Míg a várszervezethez és egyéb királyi birtokokhoz 
tartozó népek státusát igen ritka kivétellel pontosan jelölik a regesták fel
jegyzői, a független birtokos elemek társadalmi hovatartozásáról csak a leg
ritkább esetben értesülünk. Nem találkozunk pl. a woMis, sőt a század első 
felében már elterjedt /cirúbyi serrieas megjelöléssel sem. Azonban a nemzetség
hez való tartozás megjelölése alapján (de genere) kiválaszthatók azok a bir
tokos elemek, akik ebben az időszakban bizonyára a nobilis rétegbe tartoztak. 
Ezeknek az úri birtokosoknak a nevét a Regestrumban legtöbbször hatal
maskodással kapcsolatban jegyezték fel. A hatalmaskodási ügyek úri szereplői 
között magasabb tisztségviselőt (pl. ispán) éppúgy találhatunk, mint saját 
birtokán gazdálkodó előkelőt.

Az előkelő családok helyzetét tekintve fontos dolog, hogy a nemzetségeken 
belül a széleskörű rokoni közös földbirtoklás már megbomlott. Példaként 
idézhető erre a Tomaj nembeli Dénes ispán fiai és rokonuk, Majád ispán esete, 
akik éppen a váradi káptalan előtt osztozkodtak Hene birtokon. Az osztoz
kodás megtörténtével egyes családok néhány tagja hatalmas vagyonnal ren
delkezett, míg más családtagoknak kevés résszel kellett beérni.-s Ezért azután 
előfordult, hogy rokon családok egymás vagyonát károsították, mint a Gut- 
keled nemhez tartozók esetében, amikor Privartust és 12 jobbágyát vádolták 
rokonai, András és Dénes ispánok, anyjuk pénzének elrablásáért.^ A Szartyi- 
vánvecse családból származó Barakony az ivánkai monostortól akarta vissza
szerezni a rokona által ajándékozott dusnokokat és a velük adományozott 
földet.23 Az előkelők hatalmaskodásaik során nem kímélték sem a birtokos 
szomszédságot, sem a királyi megye embereit. A hatalmaskodás méreteire 
enged következtetni az olyan eset, amikor Apor nembeli Sámsont bírói ítélet
tel kötelezték az általa tönkretett és elrabolt 30 márka értékből három ember, 
tíz ökör, 400 csöbör bor és 50 köböl rozs visszaadására. (A kártérítés ál
talában az egyezkedés alapján mindig kisebb volt, mint maga az okozott kár.) 
Máskor 100 darabból álló sertéscsorda elhajtásáról olvasunk. Heim ispán test
vére 60 márka kárt okozott 3'praedium fcldúlásával.^ Hasonlóan mint hatal- 
maskodók szerepeitek még az Aba, Csanád, Csőit, Gyovad, Ják, Háta, Kop
pány, Miskolc nembeli családok egyes tagjaid" A hatalmaskcdásokhoz a
XIII. század elején számban egyre növekvő fegyveres kíséretüket használták 
fel a tehetős birtokosok. Az úr megbecsülte e kiséret tagjait, mivel érdekeit 
fegyveresen is biztosították, akár támadásnál, akár védekezésnél. Néni egy 
esetben némelyik életével űzetett, de ha ügyük bíróság elé került, uruk védel
mezte őket. A magánföldesúri famíliák tagjai jobbágy és serviens néven sze
repeltek.^ Ezeknek a jobbágyoknak és servienseknek egy része mint az egy
házi birtokokon is, kisebb birtokos, szabad ember lehetett. Az ilyen egyének 
idők folyamán nagyobb tömegben — tán éppen a X II—XIII. század forduló
ján az anarchia fokozódása idején — állhatták be az úri kíséretbe,. Az úrtól 
várták személyük, vagyonuk védelmét. Ha szerencsések voltak, földbirtok- 
adományban is részesülhettek. Szabad voltuk jeléül az egyéb szolgáltatóktól 
megkülönböztette őket több esetben úr, dominus megjelölésük. Ezeknek a
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magánföldesúri függésben levő jobbágyoknak és servienseknek több esetben 
szolgájuk is volt. Soraik erősen differenciálódhattak már ebben a korban. 
Ilyesmire utal az a megegyezés, amely szerint Bagha jobbágya 6  márkáért 
felszabadította ugyancsak Bagha szolgáját (servus), aki a felszabadító jobbágy 
leányának a férje volt. Az ilyen magánföldesúri jobbágy valójában már ala
csonyabb, a későbbi értelemben vett jobbágy szinten lehetett, hogy leányát 
szolgához adta feleségül. Az egyházi birtokon viszont szintén hasonló eset 
fordult elő, amikor a pásztói apát harcos jobbágyait sószállítókká akarta 
tenni. Ezzel szemben a szolgák (servus) felszabadítását igen sok esetben jegyez
ték fel Váradon. Emellett a szolgák szökéssel is igyekeztek szabadulni kötött 
helyzetükből. Előfordult olyan eset is, hogy valaki másnak a szolgáját sza
badította fel, hogy ilyen módon előző urától,,megszabadítva", az ő birtokára 
költöztet hess e é

A töredékes adatok is mutatják a nagybirtokos családok egyes tagjainak 
célkitűzéseit, vagyonuk gyarapításán kívül fegyveres hatalmuk kiépítését, 
mely alkalmas volt a kisebb vagyonú szomszédok megfélemlítésére.

A királyi várbirtokok környékén éltek nagyobb számban olyan kisebb- 
nagyobb birtokkal rendelkező emberek is, akik nem dicsekedhettek olyan 
vagyonos és előkelő ősökkel, mint a nagyúri nemzetségek leszármazottai. Ha 
megfordultak Váradon a káptalan előtt, csak lakóhelyüket, vagy apjuk nevét 
jegyezték fel, a ,,de genere" megjelölés nélkül. Nem lehettek várkötelékhez, 
vagy más királyi birtokhoz tartozók sem, mert az ide tartozók státusát fel
jegyezték. Magánföldesúri familia tagjainak sem tekinthetők, még a jelenték
telenebbnek látszok sem, mert az ilyenek állapotát és uruk nevét is említett ék 
a peres esetekben. Sokszor személyük vagy birtokuk biztonságának védelmé
ben, máskor apróbb vagy nagyobb lopásügyek alkalmával szerepelnek. Ér
demes azonban kilétükkel foglalkozni, mert a Regestrum adatainak jelentős 
része ilyen nem jelölt státusú elemek ügyes-bajos dolgaival foglalkozik.

Hogy helyzetüket, amennyire lehet, megítélhessük, szereplésük és az 
ügyükben eljáró bírósági fórum szerint próbáljuk a nem jelölt státusú egyé
neket néhány csoportra osztani.

A jelöletlen státusúak vagyonosabb, tekintélyesebb részéhez tartozott pl. 
Bocion fia Gilianus, Oroszi faluból. Egy alkalommal a várnépek azzal vádol
ták, hogy elfoglalta a várföldet. A provinciabeliek tanúskodásával bebizonyí
totta, hogy a kérdéses terület örökölt föld. Ügyében a király által delegált 
bírák ítélkeztek. Ugyanő más alkalommal király által delegált bíró mellett a 
pristaldusi teendőket látta el előkelő ember ügyébené Tehetősebb birtokosok 
voltak Bajomban Bucton fiai, valamint Bábén Opoy fia János. A közösen 
használt nádas, szigetek, mocsarak és halászóhelyek miatt perlekedtek egy
mással. A rabéi' birtokos család egyik tagja mint választott bíró szerepelt egy 
per alkalmával.^ Az előbbiekhez hasonló tekintélyesebb birtokos lehetett 
lázdi falusi Joahim is. Egyszerű tolvajlási perében a nádor szolgáltatott igazsá
got. Egy alkalommal tanúként szerepelt a provinciabeliek részéről a Gáborján 
monostori apát és egy Salamon fia Sol nevű birtokos közötti perben. Járom- 
telki János szintén tehetősebb birtokos lehetett. Miklós fia Mikó elhalt fia 
feleségének a nászajándékaiért vádaskodott ellene. János mellett a provincia- 
beliek között olyan tekintélyes családok tagjai tanúskodtak, mint a Barsa és 
Zovard nembelieké

A ,,státusnélküliek" másik csoportjába olyan egyéneket sorolunk, akik 
kisebb tekintéllyel és vagyonnal rendelkezhettek mint az előbbiek, azonban
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szintén a, nádor, országbíró, delegált bíró vagy a király megbízásából a megyei 
ispán bíráskodott felettük.

Mikor a bihari várnépek concivis-ségről vádolták Dcust, bebizonyosodott 
hogy ő teljesen szabad (omnino liber). Ügyében a király megbízásából járt el 
az ispán a király pristaldnsának közreműködésével. Ónálló birtokosok lehettek 
a Reszege falusiak, akiket 1 0  márkányi kár okozásával vádoltak a király 
által delegált bíró előtt. Reszege falu lakói a század végén kisnemesek voltak."" 
Feliciánról és testvéréről is bebizonyosodott, hogy mindenben szabadok (om
nino liber). Kelemen szabad ember (liber homo) örökölt (haereditarius) földjét 
adta cl. Kágy falusi Péter örökség címén követelte vissza Busu paptól és 
rokonaitól örökölt földjük fele részét az országbíró előtt. Peth szabad ember 
(liberhomo)is bebizonyította az országbíró ítéletével, hogy 4 ekényi vásárolt 
földje van. A nádor elé került Péter ügye, aki Marok falusi Márkkal a rokoni 
kapcsolatokat akarta elismertetni. Hasonlóan a nádor intézte azoknak az 
ügyét is, akik nemzetségük első foglalása jogán közösen birtokoltak földet a 
castrensisekkel. A Berente falusiak hatalmaskodási ügyében is a nádor hozott 
ítéletet, a szolgálóját visszakövetelő Boroch falusi Pósa ügyében pedig a 
nádor helyettesed" Természetesen „liber homo" megjelölésű egyén lehetett 
földesúri szolgáltató is, és a többség ilyen volt. Szolgát is szabadítottak fel 
úgy, hogy ez „omnino liber" lett. Azonban az ilyen egyéneknek saját földje 
nem volt. mint ahogyan nem lehetett annak a forrásunkban szereplő „liber 
homo"-nak sem, aki szabad dénárokat űzetett, azaz a király földjén élt, és 
szabadsága fejében adózott. A jelzett esetekben és a következőkben csak 
olyan szabadokat említünk, akik birtokkal, esetleg szolgával is rendelkez
hettek, és mindennemű személyi megkötöttségtől függetlenek lehettek.

A nem jelölt státusúak harmadik csoportjához azokat soroljuk, akiknek 
a helyzete a második csoportban szereplőkéhez talán hasonló, ügyükben 
azonban a megyei curialis comes (igen ritka esetben az ispán) ítélkezett. 
Jánosd falusi Mikula független szabad lehetett, 5 vásárolt sertés visszatartá
sáért perelték. Jánosd későbben mint kisnemesi falu szerepelt."" A juhaiért 
perlekedő Geszt falusi Haladban is hasonló helyzetű embert láthatunk. Geszt 
későbben szintén kisnemesi jellegű voltos A solymosi lopásper szereplőjében, 
valamint a Pulka es Kenez falvakból szármázó poroszlókban szintén független 
szabadokat láthatunk.*" Ilyenek lehettek még a tatárfalvi leányrablók, az 
irinyfalusi lopásper szereplői, a zsadányfalusi Salta és még sokan mások. Az 
említett falvak lakói szintén mint kisnemesek tűnnek fel kb. egy évszázad 
múlva** (olyan kisnemesi falvakká lett településekre gondolunk itt, amelyek
nek lakói nem a várkötelékben élő népektől, várjobbágyoktól származhattak).

Ezenkívül még igen sok hasonló „státusnélküli" egyénről olvashatunk a 
Regestrumban, még olyanról is, akit vétsége miatt családjával, szolgáló- 
leányával és minden possessiójával együtt eladtak a király által delegált bíró 
ítéletével.*"

Ha ezen „státusnélküli" elemek különféle csoportjainak helyzetét vizsgál
juk, arra gondolhatunk, hogy főleg az első, de a második csoporthoz tartozók 
is királyi serviens-féle elemek lehettek. Az első esetben a provinciabeliek köré
ben levő tekintélyük révén ezt joggal feltehetjük.*" A második csoporthoz 
tartozóknál pedig feltűnő, hogy felettük is olyan bírák hoztak ítéletet, akik 
ekkor már a király helyettesei voltak bírói ügyekben, és akiknek bírói hatósága 
alá általában a kiváltságos osztály, ezen belül a királyi serviensek tartoztak. 
A második csoportban ott látjuk azokat az egyéneket is, akik magukat min-
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denbeil szabadnak mondották. Hasonló helyzetű független szabadok tehettek 
a harmadik csoport tagjai is, akiknek taián megvolt az a joguk, hogy magasabb 
bírói fórumhoz forduljanak, de anyagi tehetsegük nem engedte. Viszont e 
,,státusnélküli" elemek, harmadik csoportjához tartozók legalább egy részé
nek utódai minden valószínűség szerint kisnemesek lettek, mint erre néhány 
esetben utalni tudtunk.

^Xz elmondottak alapján felvetődik a kérdés, vajon miért nem szerepel az 
ilyen egyének neve mellett egyszer sem a királyi serviens megjelölés, holott 
a három kategória első és jórészt második csoportjához tartozó embereket is 
méltán megilletné. Feltehető, hogy a váradi káptalan nótáriusai jól ismer
hették az egyes társadalmi csoportok elnevezését. Királyi serviens helyzetű 
egyénekről csak néhány esetben szól forrásunk, de ezeknél sem a királyi 
serviens kifejezést használva. A borsodi várnépek Cykircet és 4  testvérét 
soraik közé akarták állítani, hogy 2  ekényi földjüket megszerezzék. Ezek 
azzal védekeztek, hogy a király vitézei (,,se esse de genere equestri, scilicet: 
militum regis"). Két tanút a bagyai Pethet és Siciat, mint genusokból valót 
állították elő a megtámadott testvérek. Peth és Sicia egy másik esetben két 
lakostársukkal (villani) mint vádlottak szerepeltek, akik a helybeli vár- 
népekkel együtt valami birtokügy miatt verekedés közben embert öl
tek. Az első esetben Gyula comes vicarius iudex, a másik esetben a 
nádor bíráskodott, mikor ugyanez a Peth lopásról vádaskodott, ügyében a 
megyei curialis comes hozott ítéletet. A királyi milesek esetében arra gondol
hatunk, hogy a tanúk, akik rokonok lehettek, hasonló társadalmi kategóriá
ból kerültek ki, vagyis az egész család a király vitéze volt. Az előbbiek nem 
dicsekedhettek túlságosan jó móddal. Öt férfi testvérnek családostul együtt 
két ekealjnyi, azaz 240 hold földje volt. Egy másik esetben egy ,,vir militaris- 
ról" olvasunk, akit egy Szentemágócs nembeli ember vádolt 6  szökött szolgá
jáért. Az ügyben az alnádor bíráskodott** Ezenkívül három ízben hallunk 
királyi ministerekről. Egyik esetben a Ják nemzetség két tagja szerepel 
mint királyi minister, akiket várnépek pereltek várföldért. Ügyükben a nádor 
szolgáltatott igazságot. A Ják nemzetség ugyanezen két tagját ebben az 
évben mint a királyi famíliához tartozó servienseket említik. Más alkalommal 
a kemeji és a szabolcsi provincián élő királyi ministerek vádoltak tolvajokat 
a nádor, ill. delegált bírák előtt. Valószínű, hogy Ina és Iuank, valamint 
rokonaik is királyi serviens-féle elemek lehettek. A két embert azzal vádol
ták, hogy tolvaj libertinusaiknak pártfogói és segítői voltak. Négy rokonuk
nak kellett volna esküt tenni a vád ellen. Azonban kimentették magukat azzal, 
hogy hadseregben vannak. Ügyükben a nádor bíráskodott.^ A fentiek alapján 
ezeket az egyéneket királyi servienseknek tarthatnánk (kivéve talán a Ják 
nembelieket, akik származásuknál fogva is előkelők). Annak alapján, hogy 
a gerr/e?M kifejezés számos nagyobb vagy kisebb birtokos szabad
emberrel kapcsolatban egyáltalán nem szerepel, azt a feltevést engedhet jük 
meg, hogy a királyi serviens megjelölés még az Aranybulla előtti évtizedben 
sem volt általánosan elterjedt és elsősorban a korábban (XII. század végén) 
vagy ebben az időben kiváltságolt családok, ill. ezek széleskörű rokonságának 
lehetett a megjelölése. A kiváltságolt családtagokról, akiket a király servienssé 
emelt, és így a saját familiájába fogadott, a családi, rokoni szoros kapcsolatok 
révén átterjedhetett a királyi serviens kifejezés az egész széleskörű rokonságra, 
olyanokra, akik ugyanakkor nem élvezhették azt a kiváltságot, mint maga 
a kiváltságolt családtag. A széleskörű rokonság számára a rokontól ráháramlott
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kiváltság csupán annyit jelenthetett, mint amennyit az Aranybulla később 
biztosított, azaz nem jelentette a királyi udvarhoz való közvetlen tartozást. 
Talán ebből a körülményből adódik, hogy sokszor nehéz eldönteni, az okleve
lek alapján, vajon ki a király magánserviense és ki egyszerűen királyi serviens.'"' 
Annyival inkább nehéz, mert ezek az udvartól távol élő birtokos családok, 
amelyek magukat korábban mint katonáskodó réteg vitéznek (miles) tekin
tették (s mint látjuk, forrásunk is vitézről beszél két alkalommal), a kiváltsá
golások során elterjedt serviens terminus hatására szintén mint királyi 
serviensek léphettek fel. Viszont a rokoni hovatartozás is, a birtokkérdés 
mellett, éppen ezért lehetett olyan fontos a kisebb birtokos elemek számára, 
különösen a XIII. század első felében, amikor ezeknek az elemeknek sorsa igen 
kétségessé vált. A Borsod megyei királyi vitézeknek azért kellett a rokoni vagy 
(nem lehet pontosan eldönteni) státusbeli társukra hivatkozni, hogy állapotuk 
csorbítatlanul megmaradjon. A 2 ekealja föld, mely miatt a várnépek maguk 
közé akarták vonni őket, nem volt oly nagy, hogy előkelőbb urakat lássanak 
a vitézekben, akik esetleg megtorolják erőszakoskodásukat. A rokonságra való 
hivatkozás a már említett esetekben szabad emberek további függetlenségét 
biztosíthatta. Bizonyára elszegényedése következtében, szabadságának vé
delmében indított pert Péter 4 rokonával Márk ellen, hogy ez ismerje el a 
rokonsági kapcsolatokat.

Azonban éppen a XIII. század elején a gazdasági életben, a birtok- 
viszonyokban beálló változások hatására a rokoni kapcsolatok annyira meg
lazultak, hogy az Aranybulla kiadását közvetlen megelőző években már nem 
volt elégséges a rokonságra való hivatkozás. Ezért, ahogy forrásunkból látható, 
a legválságosabb időszakban, 1221—22-ben és az ezt követő években már nem 
a rokonság állt elő vádakkal a tolvajok ellen, hanem a megyebeliek, compro
vinciales, helyesebben egy-egy vár és várbirtok környékén élő provincia, vidék 
emberei, akik között a tehetősebb birtokosok éppen úgy szerepeltek, mint az úr
tól, várszervezettől független kisbirtokos szabadok, sőt itt-ott a függő viszony
ban levő liberek is. A vagyon és közbiztonság hiányában gyakran elszenvedett 
anyagi sérelmeiket a nádornak, vagy a király által delegált bíráknak jelentették 
be. 1221—22-ben Abaúj, Szabolcs, Bihar, Békés megyék comprovinciálisai több 
alkalommal gyűltek össze, hogy együttesen kérjék a biráktól sérelmeik or
voslását. A provinciabeliek között szerepelt egyízben egy Alexander nevű 
úr jobbágya (fegyveres kíséretének tagja), más esetben hospes elem is (vár
kötelékhez nem tartozó, de nem független egyének). Azonban az összegyűlt 
emberek zöme olyanokból tevődhetett össze, mint amilyenek a Regestrumban 
szereplő jelöletlen státusúak lehettek, vagyis tehetősebb birtokosok és sze
gényebb, de független szabadok.^ Az általános megyei megmozdulás részt
vevői magukat ahhoz a tehetősebb, már korábban kiemelkedett réteghez 
számíthatták, akiket függetlenségük és szabadságuk zálogául a király szolgái
nak neveztek. Valószínű a provinciabeli szegény szabad réteg is méltán e ki
váltságolt, vagy vagyonosabb elem mellé sorakozhatott fel, mint olyan, aki 
másnak és máshoz nem tartozik, csupán a királyhoz.

A Váradi Regestrutn jelöletlen státusú elemeinek pereskedéseiből végső 
soron arra következtethetünk, hogy a királyi serviens réteg egy része a XIII. 
század elején a tehetősebb birtokosok mellett az önálló — ebben a korban 
válságba jutott — szabadokból kerülhetett ki. E feltevés jogosságának igazo
lására a Regest rumból két érvet hozhatunk. Egyrészt, némely esetben biztosan 
tudjuk, hogy az ilyen független szabadnak látszok települése később kisnemesi
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községgé alakult. Másrészt döntő a bírói fórumuk. A bírósági szervek szintén 
nagy átalakuláson mentek át ebben az időben, de a nádor és országbíró már 
az itt elmondott esetekben a király helyett bíráskodhatott. (Különválasztható 
amikor pl. a nádor az udvarnokok felett ítélkezett, azaz régi tisztségét gya
korolta.) Pereik egy-két kivételtől eltekintve anyagi sérelemért, vagy szabad
ságuk védelméért folytak, hisz a gyakori lopások anyagi erejüket gyengítették, 
a nagybirtokosi törekvések pedig helyzetüket, szabad állapotukat veszélyez
tették. A várszervezet népeinek háborgatásaival szemben is állandóan véde
kezniük kellett. Bizonyára sokan vesztették el önállóságukat az állandósuló 
anarchia idején. Egy másik részük, mint a fenti példákban is jeleztük, bejut
hatott a megyei nemesség soraiba a tehetősebb birtokos vagy kötött állapotból 
már korábban kiváltságolt elemekkel együtt. Ez a tömeg megmozdulásával 
valóban elég erős volt ahhoz, hogy összefogva a méltóságok viselésétől elesett 
úri frakcióval, jogait privilégiumba foglaltassa.

Az Aranybulla a királyi serviens elnevezést ilyen módon kiterjeszthette 
olyanokra is, akiket eddig nem neveztek igy. A harc a tehetősebb birtokosok 
részéről az Aranybullában meghatározott jogaik rögzítéséért folyhatott, amely 
jogoknak gyakorlása a tehetősebbeket már korábban megilletted" A sze
gényebb, önálló szabadnak ennél többet is jelenthetett. (Pl. a bíráskodás 
területén is.) Kérdés, hogy az ilyen kevésbé tehetős szabadok meg tudták-e 
tartani továbbra is önállóságukat és be tudtak-e illeszkedni a királyi serviensek 
soraiba.

A Váradi Regestrum adatai szerint egyes szegényebbsorsú szabadok fel
törekvése sikerrel járhatott. Feltűnő, hogy az 1222 utáni peres eseteket hasonló 
helyzetű egyéneknél sem intézte a királyi megye, hanem az Aranybulla előtti 
perekhez hasonló esetekben is az országbíró, a nádor vagy a maguk közül egy- 
cgy alkalomra választott bíró ítélkezett. (Bár messzemenő következtetést az 
1222. év utáni adatokból nem vonhatunk le, mert a bejegyzések igen hézagosak.) 
A független szabadok egy része bizonyára nem tudott eleget tenni a IV. Béla 
korában erősen szorgalmazott katonai kötelezettségeknek és ez is gátolhatta 
a köznemesség soraiba való beilleszkedésüket.^ Az ilyen egyének számára a 
szabadságukért folytatott harc és elkeseredett erőfeszítés csak ideig-óráig 
tartó sikereket eredményezhetett a XIII. század első felében.

A XIII. század elején tehát nem csupán olyan szabadok éltek, akiket — 
mint Tagányi mondja — ,,el szoktak adományozni". Éltek még valóban 
független, szó szoros értelmében vett szabadok is. Számuk nem lehetett nagy, 
bár a Regestrumban elég jelentősnek látszik. Feltűnő, hogy ugyanazok az 
egyének többször is, szinte notóriusan pereskedtek és gyakran jelentéktelen 
ügyekben. A perköltség olykor jóval meghaladta a peres tárgy értékét. Fel
színen maradásukat mindenképpen biztosítani próbálták. Valószínűleg ez 
indíthatta őket a rendkívüli szívóssággal vitt, elkeseredett, szinte reménytelen 
pereskedésre.

III
Az egész társadalmi élet lassú átalakulása következtében nem maradhatott 

változatlanul az állami életnek a középkorban legfontosabb területe: az 
igazságszolgáltatás sem. Forrásunk több adata különösen a megyei bíráskodás 
helyzetére hívhatja fel a ügyeimet.

Hajnik Imre megállapította, hogy a várak ispánjainak helyettesei a tör
vényhozásban és a közigazgatásban az ispánok mellett működő udvarbírák,
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curialis comesek voltaké" A megyei igazságszolgáltatás mintegy összekötő 
szerepet töltött be a várszervezethez és ennek provinciájához tartozó népek 
között. A Váradi Regestrum nyomán az is megfigyelhető, hogy az ispán és 
helyettese hogyan osztották meg egymás között az igazságszolgáltatás teendőit.

A státus nélkül szereplő egyénekkel kapcsolatos adatoknál többször tör
tént utalás arra vonatkozólag, hogy a pert folytató bíró a királyi udvar küldötte, 
vagy az illetékes vár megyéjének atisztviselőjevolt. A megyei curialis come
sek gyakran ítélkeztek a megyék provinciájához tartozó lakosság egyszerű 
bűnügyeiben, mint a lopás, emberölés, szolgáért való pereskedés, rablás, útón- 
állás, kisebb hatalmaskodások stb. Ezenkívül a tehetősebb birtokosok (egy
házi, világi) népei felett, legyen az jobbágy, serviens vagy szolga, általá
ban szintén a megyei curialis comes ítélkezetté* A várszervezethez tartozó 
elemek, várjobbágyok, vámépek peres ügyeiben már ritkábban hozott ítéletet 
a curialis comes. É népek ügyében egyszerűbb esetekben is az ispán, a föld-és 
státuskérdésekben, ha önálló birtokosokat támadtak, legtöbbször a király 
által delegált bíró ítélkezett. így  tehát a vár ispánja és helyettese, a curialis 
comes között bizonyos szabályossággal oszlottak meg az igazságszolgáltatási 
teendők. A közvetlenül a várszervezethez tartozó elemek felett a vár ispánja, 
az ezen kívülálló provincián, a környéken élő kisebb birtokosok, valamint a 
tehetősebbek népei felett a curialis comes bíráskodott. Természetesen vol
tak kivételek is, hiszen az egész megyei bíráskodás átalakulóban volt ebben 
az időben. A vár ispánja is többször bíráskodott olyan egyének apróbb ügyei
ben, melyeket máskor a curialis comesra bízott. Talán azért, mert a provincia- 
beliek szívesebben bízták ügyeiket az ispánokra, akiknek tekintélye bizonyos 
mértékig megnövekedhetett, mivel a király is többször megbízta az ispánokat, 
hogy királyi tekintéllyel járjanak el saját megyéjük, de más megyék ügyedben 
is.62 Azonban az adatok döntő többsége alapján a bírósági teendők fentebb 
elmondott megosztottsága látható.

A megyei curialis comes a provinciabeliek olyan bűnügyeiben ítélkezett, 
amelyekben Szt. László korában és az azután következő időkben a királybíró, 
a bilotus szokott eljárni. A Váradi Regestrumban is szerepelnek bilotusok 
ilyen bűnügyek alkalmával, de általában a curialis comcsszel, ritkábban a 
comesszel együtt bíráskodtak mintegy 19 alkalommal. Önálló igazságszolgál
tatási tevékenységet mindössze 5 ízben fejtettek ki lopási ügyekben a Regest
rumban szereplő bilotusok^ Az 5 közül is egyik esetben egy hospes falu két 
praefectusával együtt. Érdekesen világít rá az egyik eset a bilotusok tehetet
lenségére, valamint arra, hogy a régebbi idők bilotusainak személye milyen 
fontos volt, amikor a királyi udvarral is szorosabbak lehettek kapcsolataik. 
A békési bilotus előtt két család lopással vádolt egy Izsák nevű embert unoká
jával együtt. Az idézésre a vádlottak nem jelentek meg. Ekkor a bilotus 
egyenesen a nádornak jelentette az ügyet. Miután a nádori utasítás értelmében 
a bilotus előtti megjelenésre szólították fel a tolvajokat a provinciabeli vásá
rokon, elmentek ugyan a bilotushoz, aki istenítéletre küldte őket, azonban 
nem tettek eleget a bilotus intézkedésének.^ A bilotusok ritka szereplése ma
gának a bilotusi intézménynek a hanyatlását jelzi. Önálló tevékenységük az 
Aranybulla rendelkezése értelmében meg is szűnt, mivel az intézmény fon
tossága az újabb idők fejlődésével aláhanyatlott. Feltehető, hogy a bilotusi 
intézmény hanyatlása jóval korábban elkezdődött, és a bilotus hatáskörét a 
királyi megye vette át, a várszervezethez nem tartozó egyének esetében, mint 
láttuk, a curialis comes.
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A XIII. század elején azonban a provinciabeli lakosok lelett is kezdte 
elveszteni iurisdictioját a királyi megye. A tehetősebb birtokos elem jelentősebb, 
(birtok, hatalmaskodasi), sót kisebb ügyet (pl. Zama úrnő lopásperét ) is a nádor, 
vicenádor, ritkább esetben a király és az országbíró intézte el. Sőt a jelzett 
korszakban a kevésbé tehetős szabad, valamint a várszervezethez tartozó 
elemek is a magasabb rangú bírákhoz fordultak, különösen föld, státus és 
hatalmaskodasi perekben. A nádor régi jogkörére már csak néhány eset 
emlékeztet forrásunkban, amikor ti. az udvamokok ügyében intézkedett, 
Azonban az ilyen ügyintézések vidéki bíráskodás alkalmával történtek, 
mikor a nádor, valamint a király megbízásából több előkelő úr különben is 
a vidéket járta a királyi birtokok számbavételére.^ Ilyen delegált bírák 
jelenlétét használták fel a provinciabeliek is, hogy sérelmeiket előadják, 
és a zavaros időben elszaporodott tolvajok és liatalmaskodók megbünteté
sét kérjék.

A Váradi Regestrum néhány esete igen hasonlít a Szt. László-kori álla
potokra, amikor az egész falu lakossága tolvajjá kiáltott ki egy-egy falubelit. 
Kétségtelenül az ilyen eset még a régi bíráskodási forma maradványa l e h e t e t t . ^  
Azonban a provinciabeliek egységes fellépésében már az újabb igazságszol
gáltatási formák kibontakozását láthatjuk. A nemesi megye kialakulásának 
első feltétele, hogy a várszervezethez nem tartózó lakosságba provinciabeliek, 
egységesen álljanak ki valamely ügyben. 1221-ben több helyen látunk erre 
példát. A provinciabeliek területenkénti tömörülésében, egységes kiállásában 
a nemesi megye kialakulása fele vezető út látható. Az összegyűlt emberek tol
vajok elleni panaszai a király által delegált bírák előtt (a Regcstrumban Bánk 
és Benedek ispánok szerepeltek) pedig a későbbi generális congregatiokra 
emlékeztetnek.*''' A választott (fogott) bírák (,,arbitri parochitani") szereplése 
szintén egyrészt a régi forma maradványára, másrészt az új fejlődés közeledtére 
hívja íel a ügyeimet. Ebben a korszakban is fordultak egyesek igazságtévő 
emberekhez, legyen az rokon vagy jó híréről ismert idegen. Ugyanakkor a 
proyinciabelick, mikor területileg szervezkedtek, később szintén a közülük 
való jóhírű, mindenki által megbecsült embereket kérték fel bíráknak. Ezekből 
a momentumokból azt láthatjuk, hogy a később kialakuló köznemesség elődei 
már ebben a korban igyekeztek a bomló királyi megye hatásköréből kikerülni, 
és peres ügyeiket magasabb fórumok, vagy a maguk köréből választott bírák 
elé vinni.37

Az egyházi és a világi nagybirtokon kiépülő úriszékek is kezdték elvonni 
népeiket a királyi megye igazságszolgáltatásától. Az úriszékeken az úr, vagy 
(a forrásunkban néhányszor szereplő Eufémia) úrnő bíráskodott, néha egy-egy 
úr officiálisa vagy udvarbírája ítélkezett az úri birtok népeinek ügyében^

^  hospesek szintén igyekeztek kikapcsolódni a királyi megye hatásköré
ből. Ügyeiket több ízben saját, bírájuk előtt tárgyalták* Ha körükön kívül
állókkal pereskedtek, a liospesközség villicusa is szerepelt az ispán vagv a 
bilotus mellett.^

A Váradi Regestrumban megűgyelhető még a pristaldusi intézmény ha- 
nyatlasa. Szakirodalmunkban többen kifejtették, hogy ez az intézmény az 
írásbeliség fejlődése, valamint a pristaldusi tanúsítás'költséges volta miatt 
indult hanyatlásnak. \  aloban a pristaldusi tanúsítást a későbbi időre elég sok 
pénzért kellett „megvásárolni". Forrásunkban %  1 , márkás pristaldusi 
költségek szerepeltek. A Kál falusi Medve ügyében^ eljáró pristaldus egy
szerre 6 márkát kapott az egyezkedő vádlottaktól. Ez igen nagy összeg volt
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ebben az időben, hisz egy öttagú családnak 6 márka miatt 22 esztendeig kellett 
a szolgaságot vállalni^"

Az írásos ügyintézés érdekes átmeneti jellege tárul elénk forrásunkból. 
Több esetben a pristaldus már magával vitte a bíró levelét, melyben a kérdéses 
ügyet megírta a káptalannak. Egyik ilyen levél érdekesen mutatja az udvari 
szokásokat utánozó ispán alakját. 1214-bpn a szatmári ispán így kezdte le
velét: ,,Ego Venceslaus Dei gratia sum comes Zothmariensis." Azonban a 
Váradí Regestrumban már olyan adatokat is láthatunk, amelyek mit sem kü
lönböznek a későbbi értelemben vett hiteles helyi oklevéltől. Az ilyen többé- 
kevésbé szabályos oklevelet pristaldusi tanúsítás nélkül az egyezkedő vagy 
hagyományozó fél kérelmére állította ki a káptalan.^

A pristaldusi intézmény nem csupán költséges volta és az írásbeliség tér
hódítása miatt vesztette el jelentőségét. Az írásbeliség térhódításának szük
ségszerűen be kellett következni ebben a korban, mikor a földbirtokok értéké
nek megnövekedése folytán az elhatárolások bizonytalanná tették az eddig 
közösen"élvezett föld hovatartozását. Ha a birtokelhatárolások csak ebben az 
időben kezdődtek is el, mégis hosszabb időre szóló bizonyító eszköz kellett 
ahhoz, hogy bizonyos közösen használt földből hány ekealjára való rész illet 
meg egy-egy érdekelt birtokost.

A pristaldusi intézmény hanyatlásának okát az előbb említett okokon 
kívül az új társadalmi fejlődésben kell keresni. Míg a korábbi időkben a bírás
kodás a megszokott keretek között zajlott le, minden bíró mellett a bíró és a 
pereskedők rangjának megfelelő pristaldus állhatott. A nádor vagy a király 
által delegált bírák mellett tekintélyes úr, mintpl.Vata ispán ha Jula, vagy a 
Tét, Záh, Rosd nembeliek egy-egy tagja pristalduskodott. A királyi megye 
bírái mellett viszont, ha várszervezethez nem tartozók ügyében ítéltek, 
önálló birtokos szabad emberek tölthették be e tisztet, vagy várjobbágyok. 
(A várszervezethez tartozók esetében forrásunkból nem lehet megállapítani, 
hogy kik voltak a pristaldusok, bizonyára várjobbágyok, hisz birtoktalan 
egyén, Kálmán király rendelkezésének értelmében, nem lehetett po
roszló.)^

Mivel korábban a királyi megye intézhette a lakosság zömének ügyes
bajos dolgait, a pristaldusi tanúsítás is a királyi megye és provinciája terüle
tén tölthetett be legnagyobb szerepet. Mikor pedig a provinciabeli elemek 
magasabb vagy saját bírói fórumhoz igyekezve, mind határozottabban kezdtek 
kiválni a királyi megye igazságszolgáltatásának köréből, a pristaldusi tanúsí
tás is jelentőségét vesztette a királyi megyén belül, ahol éppen a legnagyobb 
szerepe volt. Ahol pedig az úriszékek kiépültek, az úri familiárisok, a hospes- 
községeknél pedig egy-egy falubeli ember látta el a pristaldusi teendőket. 
Természetesen, mikor az egész élet átalakulóban volt, sok visszaélés lehetett 
minden téren, így a poroszlói tisztségnél is, A ,.hamis pristaldusok" csak 
siettették a pristaldusi intézmény hanyatlását.^

* **
A korszak fent vázolt problémáit csak az utókor láthatta. Magát az új 

kibontakozást az egykorú ember csak akkor érezhette, amikor ez az át
alakulás már határozottabb formákat öltött. A XIII. század első felében élő 
ember a maga korában csak azt a mostoha időt láthatta, amikor állandó lett a 
pereskedés úr és szolgáltatója, szomszéd és szomszéd között, amikor elszapo
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rodtak a tolvajok, a gonosz emberek, akik ellen védekezniük kellett, amikor 
a testvér testvérét, apa családját kényszerült zálogba adni.

Ha az Aranybulla kiadása körüli társadalom arculatát forrásunk alapján 
szemléljük, nem kerülhetik el figyelmünket a hétköznapok egyformaságát, a 
mindennapi élet problémáit feltáró apróbb események, melyek ebben az 
időben szélesebb közvéleményt foglalkoztattak. Egy-egy istenítéleti szertartás 
is igen nagy látványosság lehetett. Gyakran szerepeltek a rontó asszonyok, 
akik nyilván szemveréssel, ráolvasással, vagy egyéb „természetfeletti" módon 
ártottak az embereknek. Mint a korábbi századokban, a XIII. század elején 
is egyházi hatóságok elé tartoztak az ilyen ügyek. Kivételes esetekben Ítélt 
felettük az ispán, talán olyan vidéken, ahol magasabb rangú egyházi személy 
nem volt a közelben, hogy kimérje a kuruzsló asszonyra a penitenciát. Az ilyen 
rontó asszonyok között úrnő (domina) is szerepelt, mutatván, hogy a babonák 
a magasabb szinten élők között is hitelre számíthattak.*^ Vagy ki ne ismerné 
fel az egyik egyházi jobbágy személyében a hetvenkedő falusi legény alakját, 
aki büszkén várt lepecsételt kezekkel Váradon, hogy leánytestvére elrablóinak 
istenítélettel bizonyítsa be, hogy a leány nem meretrix. Pedig nem lehetett 
könnyű szertartás az istenítélet.Volt olyan, aki vashordás előtt a szentelt ostyát 
kezébe vette, hogy igazságtudatán kívül ezzel is biztosítsa kezét az égés ellen. 
Másoknak a kezét sokszor meg sem nézték, mikor a kötés felbontásának ideje 
eljött, mert a kötésen levő pecsétet feltörték, vagy alkalmasint hamis pecsétet 
találtak a kézen. Gyán falusi Bandut meg azért állították törvény elé, mert 
kiverte az ellenfél fogát.^ A szájról szájra járó hírek alapján igen jól értesültek 
mindenről az emberek. Különös, hogy a házasságtörő asszonyt nem férje, hanem 
a szomszéd panaszolta be az esperesnek. Másutt ráfogták a falu lakóira, hogy 
kincset találtak. Természetesen ezek az emberek a bíró előtt már úgy szerepeltek, 
mint a király tolvajai (fures essent regis), mert nem jelentették a kincset, amit 
valójában nem is találtak, csak a pletyka terjesztette el. Bertalan birtokos 
sem a valódi indokkal perelte elhúnyt testvére dusnokait, hogy ti. az ezekkel 
adott földeket szerette volna megszerezni, hanem állította, hogy ezek vele 
szemben gőgösen, hányaveti módon viselkedtek. A kis dolgok felnagyítása sem 
lehetett ritka a mindennapi életben. Egy Kálmán nevű ember tolvajlással 
vádolta Muholtot. Ugyanakkor vádlóinak nevezte meg 5 falu összes lakosságát 
is. Ezek viszont tiltakoztak az ellen, hogv ők vádlók lettek volna. A per ezután 
nem is a tolvaj ellen folyt, hanem Kálmán ellen, aki hamis dologgal vádolta az 
5 falu lakosságát. A tolvajlást persze nemcsak hírből ismerték. Mindennapi 
dolog volt ez az alsóbb körökben, de még az úrnők sem voltak kivételek. 
Zama felesége, fia jobbágyának asszonyát ruhástul, szolgálóleányostól együtt 
magánál tartotta. Csak perpatvar és jótálló útján sikerült jobb belátásra bírni. 
Többször szerepel forrásunkban még a leányrablás is.""

A tekintélyelv, különösen az egyház vonatkozásában, feltétlen érvényesült. 
Az eskünek rendkívüli jelentőséget tulajdoníthatt ak. Ritka volt az olyan eset, 
hogy főleg egyházi, de akár világi egyéneket is esküre mertek volna kötelezni. 
A harag vagy sértődés azonban a tekintélyelvet is kijátszhatta. Lcdcmér 
felesége nemhogy nem fizette meg a dobai paptól vásárolt szolgálóleány árát, 
hanem ráadásul felbiztatta a lányt a pap értékeinek ellopására és ezután 
szökni engedte. Az öregség azonban megtörte a virtuskedást. Közel kerülvén 
a sírhoz, a földön elkövetett bűnök levezeklésére is gondolni kellett. A Regest- 
rum említést tesz egy András nevű emberről, aki Jeruzsálembe zarándokolt. 
Feleségét minden kötelezettség alól felmentette, hogy szabadságában álljon
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újra. férjhezmenni. A feleség is feloldozta férjét a házassági kötelékek, valamint 
a nászajándék kötelezettsége alól és megelégedett a két szolgálóval, akiket férje 
ráhagyhatott. Benedikta asszony is elvégezte élete feladatát, leányait,,rangjuk 
szerint" adta férjhez, és az ugrai kolostorba vonult vissza."?

Az ilyen apróbb perpatvarok és események, valamint a mindennapi élet 
gondjai között folyt az emberek élete. Természetesen ezek csak az élet felszínes 
jelenségei voltak. A társadalom mélyén sokkal nagyobb jelentőségű dolgok 
zajlottak, haladtak új kibontakozás felé, mint amelyekről az elmondottak
ban próbáltunk számot adni a Váradi Regestrum alapján.
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" V .  R . N r. 154. —  K arácsonyt J . ;  i. m . I I .  Bp. 1901. 77. 1.
"  V. R . Nr. 226. — K arácsonyt J . ;  i. m. I . Bp. 1900. 127 1. —  V. R . N r. 100, 174— 184, 213, 

244, 274, 277, 322, 354.
" U o .  N r. 62, 166, 229, 237, 271, 275, 313, 322, 338. K arácsonyt J..- i. m. I. k. 18, 360 és 

378 !., I I .  k . 91, 257, 310 és 335 1.
"  V. R . N r. 184, 322, 155— 105, 133.
" U o .  N r. 3, 4, 10, 11—375— 195— 58, 60, 101, 104, 318, 363—, 352, 379, 360— 161, 373.

1 0 2



3" V. R . N r. 317, 51, 274. —  J a M  Zefynto/Mf.- B ihar megye a  török pusztítás e lő tt. B p. 1940. 
3 1 0 .1 . ^

33 V. R . Nr. 148, 199. —  Ja M  Zs.. i. m. 203, 328 1.
s 'V .R .  N r. 64, 1 66 ,—  340.
3" Uo. N r. 120. —  Afa&say Ferenc.- A középkor! Szatm ár megye. B p. 1940. 200 1.
3?V. R . N r. 52. 342, 349, 380, 218, 220, 290, 289. L. m ég 139, 234, 245, 249, 269, 277, 

280, 294, 309—327. Vö. C sdn ti Rezső.- M agyarország tö r tén e ti fö ldrajza a  H unyad iak  korában , 
ni. B p. 1890. 324 1.

33 V. R . N r. 181. —  JaRÓ i. m . 264. 1.
33 V. R . Nr. 26, 239. —  ./nAá -Ke..- i. m. 245. 1.
3" V. R . N r. 187, 129, 260. —  Jn M  Ze..- i. m . 339, 317. és 272. 1.
3i V. R . N r. 23, 219, 120. — AfetRsoyF..- i. m . 218, 150. és 236. 1.
33V. R . N r. 48, 77, 90, 168, 207, 227, 257. A V áradi R egestrum ban szereplő független 

szabadokat em líti Fdczy Féíer.- K irály i serviensok és a  patrim óniális k irályság, Századok. 
1927/28. óvf. 394 és k. old. 3. sz. jegyzet.

33 Afólyt/sz Elemér.' i. m . 289. 1.
33V. R . N r. 189, 194. —  318.
33 Uo. N r. 313-hoz F ejér CD I I I . / l . ,  331 s köv. 1. Kardceonyi i. m . I I .  257 1. —  V R. 

N r. 226, 294, 27.
3° Fdczy F ..  i. m. 289., 409. 1. Hfőlyasz X..- i. m. 288. 1.
33 V. R . Nr. 292, 329, 331, 332, —  295, 296, 297, 298, —  302, — 235,286, 306. Taydnyi a  con- 

provinciales (és a  m inister) kifejezésen m indig k irály i serviensoket ért. Tayányt X..- Felelet 
D r. E rdélyi Lászíónak „A rpádkori tá rsadalom történetünk  legkritikusabb kérdéseiro", T örténeti 
Szemle 1916. 590. 1. V. ö. m ég Ifenzei.- A. U. O. V I. 355 1.

33 Fdczy F . .  i. m . 411. 1.
33 ÜMIyttsz X..- i. m . 294 s köv. 1.
" H a /n iR D n re ; M agyar a lko tm ány és jog az Á rpádok a la tt . 162. !., 1. m ég HoIa5 Józae/r 

A  főispán és alispán viszonyának jogi te rm é sz o te ... Fejérpataky-E m lékkönyv Bp. 1917.
33 A földesúri népekre vonatkozólag 1. V. R . N r. 11, 16, 18, 20, 34, 37, 42, 57, 77, 84, 85, 

101, 104, 108, 125, 185, 193, 212, 232, 252, 319. A király i m egyéhez nem  ta rto zó k ra  vonatkozólag 
N r. 24, 26, 34, 48, 50, 53, 59, 77, 81, 83, 90, 92, 96, 109, 110, 126, 176, 187, 188, 193, 219, 225, 
228, 233, 236, 239, 240, 260, 276.

33 V. R . N r. 31, 51, 112 esetekben pl. „ea;praeceptoAHcaecon:íi:a"—  N r. 36 ,45 ,49 , 70, 127, 
128, 112, 227 osetekben nincs jelölve az ispáni m egbízatás. —  A comesre vonatkozólag 1. V. R . 
N n  38, 52, 87, 117, 118, 122, 129, 133, 164, 165, 166, 168, 179, 181, 182, 201, 204, 215, 247, 344, 
345 - 52, 165, 209, 263, 274, 328. Vö. XreRy látván.* A m agyar helyhatósági önkorm ányzat.
B p. 1908. I .  341 s köv. 1.

33 A bilotus önálló b íráskodására  vonatkozólag 1. V. R . N r. 45, 113, 116, 147, 251 —  co- 
messzcl vagy többször curialis comesszel eg y ü tt Nr. 16, 21, 24, 26, 34, 40, 41, 53. 81, 92, 108, 
110, 118, 125, 159, 182, 187, 232, 239. 1221-tol egyáltalán  nem  szerepelt bilotus a  R egestrum ban.

33 A nádo rra  V. R . N r. 9, 15, 19, 27, 62, 89, 95, 103, 148, 153, 162, 175, 180, 189, 213, 217, 
220, 226, 244, 245, 269, 275, 277, 280, 281. 285, 290, 308, 313, 314, 333, 337, 387. Ezekben az 
esetekben nagyobb és kisebb birtokos elemek m agán és bűnügyi, va lam in t vám épek és birtokosok 
közö tti b irtok- és státusügyekben ítélkezett. A N r. 248, 249, 266, 271, 282, 318, 321, 322 ese tek 
ben a  nádor helyottese hasonló ügyekben. —  U dvarnokok ügyében íté lkezett a  nádor Nr. 285, 
288. Az országbíró íté lkezett N r. 190, 191, 192, 194, 197, 200, 202, 272, 339, 348, 349, 356, 357, 
358, 362, 372, 373, 374, 380, az erdélyi va jd a  N r. 134, v icariusa N r. 311, Dénes tárnokm este r 
N r. 198, G yula bán N r. 254 stb . esetekben.

"  V. R . N r. 93— 254, 50.
s"L. 39. jegyzetet. EsA-dnyt Géza.- A  generalis congregatio (Levéltári K özlem ények, 1939. 

52— 53. 1. 7. sz. jegyzet.) A goneralis congregatio előzményein nem  a  H ajn ik  á lta l idéze tt, nádori 
bíráskodással leza jlo tt pereskedéseket értjük , hanem  az Í221-ben a  delegált, b írák  e lő tt panasz
kodó conprovincialesszol kapcsolatos eseteket.

F . R . N r. 343. 350, 354, —  105, 106, 199. Az ilyen irányú  fejlődés k ibontakozásának  
k ifejtését 1. AfdiyMsz X..- i. m . 413. s köv. 1.

" V .  R . N r. 14, 17. 43, 73, 75, 79, 82, 187, 174, 381, — 184, 132, 221, 347.
" U o .  N r. 65, 158— 113, 218.
'" U o . N r. 222, 274, 290, 303, 388.
" U o .  N r. 69—58, 313, 357, 387— 360, 383, 385, 388, 379, 376, 377. A hiteles helyekre 

vonatkozólag 1. XcRRart Ferenc.- H iteles helyeink eredete és jelentősége. Századok 1913. és 
Gwn/t KdRntin ,* Az okleveles bizonyítás kifejlődése M agyarországon. Bp. 1936.
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"  jyr.iky i. m . 327. i. —  V. R . N r. 16), 315, 328, 358 —  165, 274, 148, 224, 243. 313, 
314. A várszervezethez nem  tartozó  s tá tu s  nélküli egyénekre vonatkozólag ts 1. a  40, 41 sz. 
jegyzeteket.

"SV. R . N r. 59, 97, 136 —  77, 184, 213. 274.
°*Uo. N r. 12, 14, 33, 35, 43, 215, 258, 320 stb .
MUo. N r. 169 —  83, 8 5 — 142.
6*U o. N r. 307 — 359 —  328— 229— 1 5 — 162, 169, 197.

R G. B olla:

Die sozialen Bewegungen zur Zeit der Goldenen Bulle im Lichte des
Regestrums von W ardein

Die Verkündung der Goldenen Bulle im Jahre 1222 war laut Feststellung der 
historischen Literatur das Ergebnis einer Massenbewegung. An Hand des Wardei- 
ner Regestrums, einer Quelle, in der die Prozessakten der Angehörigen der ver
schiedensten Gesellschaftsschichten aus der Zeitspanne von 25 Jahren verzeichnet 
sind, versucht die vorliegende Arbeit die Massenbewegung zu berichten. Das Wardei- 
ner Domkapitel ließ nämlich alle Prozesse, die zu Beginn des XIII. Jahrhunderts 
geführt wurden, in dieses Regestrum eintragen.

Im ersten Teil der Studie werden die zu Beginn des XII. Jahrhunderts erfolgten 
Veränderungen auf dem Gebiete der Besitzverhältnissc dargelegt. Am Anfang 
des XIII. Jahrhunderts wird nämlich in Ungarn durch Angehörige der verschieden
sten Gesellschaftsklassen mit der Abtrennung der gemeinschaftlichen Flurteile 
begonnen, und in den herrschaftlichen Familien begann man ebenfalls mit der Auf
teilung des Grundbesitzes. Auf Grund der Konskription der Besitztümer der Abtei 
von Pannonhalma, die im Jahre 1240 Albeus verfertigen ließ, müssen wir die Ur
sache der in den Prozessaufzeichnungen des Váradéi* Regestrums so häufig erwähn
ten Besitzabtrennungen sowie der Besitzaufteilungen bei den herrschaftlichen 
Familien darin sehen, daß die Bedeutung des Ackerbaus gegenüber der \  iehzuclit 
eben zu dieser Zeit in entscheidendem Masse zunimmt. Dies gab den Bestrebungen 
nach dem umstrittenen Privatbcsitz der bestellbaren Flurteile einen starken 
Aufschwung, so daß die Abtrennung der gemeinschaftlichen Flurteile und die 
Besitzverteilungen in den herrschaftlichen Familien als Begleiterscheinungen der 
erwähnten Bestrebungen aufzufassen sind.

Die Veränderungen auf dem Gebiet des Grundbesitzes sprengten den bisdahin 
bestehenden Rahmen der Gesellschaft und zeitigten letztlich eine Bewegung, die 
die gesamte Gesellschaft erfasste. Die Abhandlung zeigt des weiteren die sozialen 
Bestrebungen dieses Zeitalters auf. So kamen vor allem die Leibeigenen auf den 
Königsgütern in Bewegung. Denn durch die Verschenkung und gewaltsame In
besitznahme der sog. Burgfluren wurden nicht nur die Hufen besitzenden Burg
hörigen sondern auch die dienstleistenden Einlieger der königlichen Burgen be
troffen. Auf den übrigen königlichen Gütern kann man die Bewegungen der ver
schiedenen Hofbediensteten, Hofleute und Hospes feststellen.

In dem erwähnten Quellenwerk werden häufig auch Personen erwähnt, deren 
Stand und soziale Lage des näheren nicht bestimmt wird. Hinsichtlich ihrer sozialen 
Stellung folgert der Verfasser der vorliegenden Untersuchung, daß es sich höchst
wahrscheinlich 'um den königlichen servientes ähnliche oder aber freie Elemente 
handelte, die sich zum Schutz gegen die Bestrebungen der Großgrundbesitzer



territoria! zu organisieren versuchten, wobei sie über den engeren Rahmen ihrer 
familiären Beziehungen hinausgingen. Mit dieser Organisation schufen sie die 
Grundlagen zu den späteren adeligen Kom itate.

Mit der sozialen Umwälzung veränderte sieh auch die Rechtssprechung. Im 
königlichen Komitat hatte der comes über die Burgleute, der curialis comes über 
die nicht unter den Burgbann, aber wohl in die Burgprovinz gehörigen grund- 
besitzenden und freien Elemente sowie ihre servientes das Urteil zu sprechen. 
Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung wurde die Rechtssprechung des könig
lichen Komitats allmählich zurückgedrängt, weil die von ihr unabhängigen Ele
mente ihre Rechtssachen von einen! höheren Forum (Palatin, Landesrichter) bzw. 
vor Richtern, die ihren eigenen Kreisen angehörigen, gewählten Richtern austrugen. 
So kam infolge der gesellschaftlichen und juridischen Umwandlung, sowie der 
notwendigen Verbreitung der Schriftlichkeit das Amt des früheren Königsrichters 
(bilotus) und des bezeugenden pristaldus in Vergessenheit.
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A dalékok a  K ézai-k rón ika  problém áinak  m egoldásához

1. A communitas és tisztségviselői XHI. századi krónikáinkban

A magyar történészek közül Váczy Péter foglalkozott behatóbban XIII. 
századi krónikáink társadalomszemléletének problémájával. A kérdést Váczy- 
nak a Károlyi-emlékkönyvben ,,A népfelség elvének magyar hirdetője a XIII. 
században: Kézai Simon mester" címen megjelent tanulmánya teszi vizsgálat 
tárgyává. Dolgozatában a szerző szemmel láthatólag Hóman Bálint felfogását 
teszi magáévá, a XIII. századra vonatkozóan csak egy krónikaszerzőt tesz 
fel és mind a Kézai neve alatt fennmaradt munkát, mind a XIV. századi szer
kesztések feltételezett ősét, egyazon krónikástól származtatja. Erről a szer
zőről Váczy említett dolgozatában a körülbelül így summázható megállapí
tásokat teszi:

1. Kézai, a krónikás, a nemesi egyenlőség előharcosa. A krónikás gondo
latai a megyei keretekben communitas-szá szervezkedő serviensek mozgal
mának talaján csíráztak ki.

2. Kézai ezekből a gondolatokból történeti utópiát konstruál, megalkotja a 
hun—magyar ősidők communitas-szervezetének ábrándját. Ennek a communi- 
tasnak valaha minden hun egyenrangú, szabad tagja volt; tisztviselőit ez a 
communitas maga választotta meghatározott időre, s ha ezek nem látták el 
becsülettel teendőiket, akkor a népgyűlés elcsaphatta őket. A népgyűlés volt 
a legfelsőbb bírói fórum is. A communitas-szal ellenkező, idegen eredetű dolog 
volt a királyság. Éppen ezért Géza és István király alatt, az idegen lovagok 
segélyével történő államalapítás során, a kereszténység elterjesztésével az ősi 
szervezet elpusztult és az uralkodó sok nemes magyart a pogánysághoz való 
ragaszkodásáért gyalázatos szolgaságra vetett. Az író épp ezért gyűlölettel 
tekint a communitas megsemmisítőire.

3. Kézai elméletének elvi alapjai a szkolasztikában keresendők, amelynek 
a szóban forgó korszakban Aquinói Tamás a legnagyobb hatású képviselője. 
Kézai ilyen nyomokon járva épít! fel teóriáját, tekinti a népet, a közösséget, 
az államhatalom igazi letéteményesének; a közösség ruházza a hatalmat a 
krónikás szerint a királyokra, akik a krónikában amolyan szolgabírák.

Váczy Péter tanulmányának kétségkívül fontos érdeme, hogy ráirányította 
a ügyeimet a krónikás társadalomszemléletének kérdésére és felvetette a com- 
munitas-problémát. Nem minden következtetésével és eredményével érthetünk 
azonban egyet. Tudniillik a krónikaszövegben nem határolta el az V. István- 
kori szerkesztést a másik XIII. századi szerző redakciójától, másrészt pedig 
mellőzte az okleveles anyag tanulmányozásából levonható következtetéseket. 
Ahhoz, hogy a króniká(k) társadalomszemléletének problémáit világosan mér
legelhessük, először el kell különíteni egymástól a krónikaszövegben a két 
XIII. századi szerző művét. Ezt a fontos munkát Horváth János végezte el 
az Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái című művében. Horváth 
Janos rámutatott arra, hogy a Kézai előtt működött szerző oligarchikus szem



lététtől vezettetve írta krónikáját* és a communitas őnála az oligarchia szer
vezete.

Kézai Simon mester egészen más hangot üt meg a communitas-szal kap
csolatban. A ,,communitas" terminus első említése a X III. századi krónika
szövegben kétségkívül nem az ő tollából eredt, a communitas ideológiá
ját azonban ő dolgozta ki, ő építi ki teljes rendszerré. Az egész hun—magyar 
történetet a communitas kereteibe illeszti bele. Megteremti a legősibb időktől 
kezdve egészen saját koráig fennálló communitas fikcióját. Alapeszméje: a 
communitas az ősi időktől kezdve létezik, bár igazgatási formája megváltozott, 
s a királyság intézménye sem szüntette meg, hanem a kettő összhangba hozható 
egymással. Lássuk most, hogy Kézai mester valóban az egész, tehát nemcsak 
az államalapítás előtti történelmet szemlélte a communitas történeteként.

Váczy Péter említett tanulmánya többször is kiemeli, hogy ,,Kézai ter
mészetes államát bizonyos korhoz és pedig a pogány időszakhoz kötötte." 
,,Hogy a nagy változást, a természetes állam bukását a kereszténység be
hozatala idézte elő, az kitűnik a kivonatos Kézai-krónika szövegéből is." 
Váczy szerint ,,Kézai hitvallását mint történeti utópiát adja elő. Ideális 
államát a múlt anyagából mintázza ki. Az ő politeiája az Idő sodrában bukkan 
fel, abban merül el a dicsőség és nagyság évei után. . .  Elméletét a hun—magyar 
történet egy . . .  időszakához kötötte. . .  A közösségi államforma bukását. . .  
Géza uralkodásával hozza kapcsolatba (usque tempora ducis Geyche hűi 
T oxun.. . )  Ilyenféle kijelentéseket olvashattunk krónikájában: ,a magyarok 
amíg magukat községben kormányozták' (dum se regerent per communitatem) 
. . .  A jó, ősi állam .. .  azért kedves Kézai számára, mert a magyarság.. .  
WMJfyŰTMd; egyik darabja... Koppány leverőinek... keze által, sok derék 
magyar vérével áztatva szállt sírba a természetes állam. . . " 2  Az idézett meg
állapításokat a következő krónika-passzusok lennének hivatva alátámasztani:

. Si rector im m oderatam  sen ten tiam  defin ire t, com m unitas in irritum  revocaret, er- 
rantom  capitaneum  e t rectorem  deponeret, quando veilet. Consuetudo enim  is ta  iegitim a in te r 
H unos sive H ungaros usque tem pora ducis Goiche fiiii Tocsum inviolabiliter e x ti ti t observata . 
A ntequam  ergo bap tiza ti fu issent H ungari e t  effecti C hristiani, praecones in  c a s tr is . . .  ad  exer
c itum  H ungaros a d u n a b a n t . . ." "

„ . . .U l t im u m  spolium , quod fecere H ungari sub r itu  paganism o constituti."*

Váczy szerint ezek a helyek bizonyítják, hogy a kivonatos Kézai-króni- 
kában is a ,,nagy változást, a természetes állam bukását a kereszténység be
hozatala idézte elő". E két idézett krónika-passus azonban a communitas 
bukásáról nem mond semmit. Az egyik arról szól, hogy Géza koráig törvényes 
szokásként érvényesült a communitas által választott bírák téves ítéleteinek 
megváltoztathatósága s a tévelygő tisztviselő leválthatósága, s hogy a keresz
ténység felvétele előtt kikiáltók hívták össze a magyarokat; Géza uralma s a 
kereszténység felvétele tehát mindössze egy ,,consuetudo"-tés a kikiáltók általi 
összehívást szüntette meg, nem pedig a communitas-t. A másik idézet meg 
éppen csak annyit mond, hogy a pogány magyarok zsákmányoló hadjáratokat 
folytattak. ,,A kivonatos Kézai-krónika szövegéből" tehát nem az „tűnik ki, 
hogy a nagy változást, a természetes állam bukását a kereszténység behozatala 
idézte elő".

Lássuk most, mi a helyzet a Kézai-előtti krónika communitas-előfordulá- 
saival, amelyeket a XIV. századi szöveg is fenntart: „ . . .  signum Hungari, 
dum se regerent per communitatem, usque tempora ducis Geiche in exercitu
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semper communium gestavere... Ez az egyetlen hely, amely a XIV. 
századi szövegekben kimondja: a magyarok Géza idejéig kormányozták magu
kat communitas-ként. Ezzel a krónikarészlettel azonban ellentétben áll az, 
hogy a Képes Krónika 52-ik fejezetében a cimeradományozás ,,regis et com
munitatis militia decreto est statutum", azaz itt a communitas és a király 
egymás mellett léteznek; a communitas nem pusztult el az államalapítással. 
E nyilvánvaló ellentmondás megszüntetése végett vessük össze a fentebb 
idézett krónika-passzust a Kézai-krónika s a XIV. századi szerkesztés szövege
zésében:

K ézai: c. 10.

„ .  . .  B ancrium  regis E theiae, quod in 
proprio scuto gestaverat, sim ilitudinem  avis 
habeba t. . . Is tu d  enim banerium  H unni 
usque tem pora  ducis Geichae, dum  se 
regerent pro comm uni, in exercitu  sem per 
secum gestavere".

K épes K rónika: c. 10.

„G ainerium  quoque regis A tiie, quod 
in suo scuto gestare  consueverat, sim iiitu- 
dinem  a u s tu r is . . .  habebat. Quod signum 
H ungari. dum  se regeren t per com m unita
tem , usque tem pora  ducis Geyche fiiii 
Toxun, in  exercitu  sem per comm unium 
gestavere."

Az összehasonlításból kiderül, hogy Horváth János kutatásaitól függet
lenül is, a Kézai-szövegben szereplő ,,pro communi "formulát kell eredetibbnek 
tartani és előnyben részesíteni a ,,per communitatem"-mel szemben, utóbbit
XIV. századi torzításnak minősítve. A „per communitatem" elfogadása 
ugyanis feloldhatatlan ellentmondást visz a krónika szerkezetébe, függetlenül 
attól, hogy kinek tulajdonítjuk a hun-krónikát. A magyar történet ti. fel
tétlenül a Kézai előtti krónikástól ered, és ha őtőle származik a hun-krónika 
is, akkor saját művén belül bonyolódott volna ellentmondásba, művének egyik 
passzusában Géza uralmával megszüntetve a communitas-t, másik helyén 
meg Géza után is szerepeltetve.

Ha tehát a ,,per communitatem" változat a XIV. századi interpolátor 
torzítása, akkor világos, hogy a XIII. századi szerzők egyikének sem állt 
szándékában a communitas-t az államalapítással elpusztítani." Kézai mester 
felfogása szerint a magyar társadalom és politikai szervezet fejlődésében a 
communitas bizonyos állandó, nem-változó elemet képvisel. Történelemfel
fogása szerint az ősi igazgatási forma a király nélküli kormányzás, amely után 
Attila uralkodása következett. Attila uralmát ismét a,,pro communi" igazgatás 
követte Géza fejedelemig, amikor ezt az igazgatást az Árpád-ház királyainak 
uralma váltotta fel. A communitas a krónika szerint a királyokkal osztozik a 
hatalomban: Attila uralma nem pusztán az uralkodó impériuma, hanem 
„Hunnorum dominium et Etheiae" (Kézai c.15.)? Halála után a communitas 
pártokra oszlott utódjának megválasztása körül. („In partitas diversas Hun
norum communitas est divisa")", nem választottak uralkodót közös akarattal, 
hanem királynélküli „pro communi" igazgatásváltottafel a király és a commu
nitas megosztott uralmát. A kormányzás formája Gézával változott meg, és 
„alkotmányjogilag" az Attila-korabelihez hasonló helyzet adódott elő. A király 
intézkedéseinél figyelembe veszi a communitas kívánságait: a pápa egyik 
követelése, amelyet a király is támogatott, azért hiúsult meg, mert nem az 
egész communitas adta hozzá beleegyezését." Kálmán király is azért módosí
totta egyik intézkedését, „ne . . .  communitas nobilium grave ferret" és tett 
bizonyos engedményt a nádornak, „qui pro utilitate nobilium praeficitur"*". 
A király mind e helyeken a communitastól különválik, mint a szuverenitás meg
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testesítője, és gyakorolja, a felségjogokat, amelyeket máskor király nem
létében a communitas maga gyakorolt. Kézai ezt az elvet aránylag következe
tesen érvényesíti művében, főleg katonai vonatkozásban: többször is hang
súlyozza, amikor királyság van, hogy a király hadijelvényéről, kapitányáról, 
hadseregéről van szó. (Mindössze egyszer vét ez ellen, amikor a 91-ik fejezetben 
kevésbé fontos helyen, átveszi elődjének egyik kitételét: ,,regis et communita
tis militia.")" Attila mint király edictumokat bocsát ki, hadat üzen, békét 
köt, rektort nevez ki, kúriákat tart, gyakorolja azokat a ,,hadúri" jogokat, 
amelyeket máskor a communitas gyakorol: a hadjáratok irányát ő határozza 
meg, a kapitányokat ő jelöli ki. (Kézai c .l l .  Képes Krónika c .ll.)  A ,,pro 
communi" uralom alatt azonban Lél és Bulcsu ,,per communitatem Hungaro- 
ru m ... destinantur" (Kézai c. 40.). Attila alatt a koronás madár: a király 
banériuma, melyet ő maga visel, halála után azonban az egész hunság jel
vényévé lesz, amelyet Géza idejéig vittek magukkal hadjárataikban. (Kézai 
c.lO. Képes Krónika c.10.) Az államalapítás utáni időben a hadi jelvény megint 
mint ,,banerium regis" szerepel. (Kézai c.64., 74.)

Váczy Péter Kézai ,.államfelfogását" jellemezve a következőket írja: 
, , . . .A  közösség választott képviselői mandátumukat a néptől nyerik, meg
bízatásuk időre szól, nem örök életű. A rosszul sáfárkodó uralkodót a nép 
bármikor leteheti. Nyilvánvaló, hogy Kézai a népfelség elvének szószólói közül 
azokhoz áll közelebb, akik a mandatum időleges, visszavonható természetét 
domborították ki. . . Az államhatalom tulajdonképpeni birtokosa a választás 
megejtése után is a communitas marad. ..  Kézai. . .  rendszerében a királyok 
amolyan szolgabírák, akiket a közösség küld ki választás útján.

Kézai ,.államfelfogásának" ezt a jellemzését a krónikaszöveg csak részben, 
a rektort és kapitányokat illetően igazolja csupán. Csak ezeknek van bizonyos 
időre, nem élethossziglan szóló megbízatásuk, csak róluk írja a szöveg, hogy 
,,pro tempore constituti", nem pedig Attiláról. Attila király, nem leváltható 
kapitány. Királlyá választása és a kapitányválasztás közt lényeges különbség 
van: Attilát a hunok ,,<SMper se...regem  praeficiunt" (Kézai c.10. Képes 
Krónika c.10.), a kapitányokat viszont ,,wfer se" választották. (Kézai c. 7. 
Képes Krónika c. 7.) A hun-krónika szerint Attilától a hunok ,,csodálatosan 
féltek" ,,severitas"-a miatt. (Kézai c. 10. Képes Krónika c.10.) Haletehették  
volna, miért nem tették le a rettegett királyt?

Az Árpád-házból származó királyok hatalmának eredetéről nem beszél 
Kézai mester, István király trónra kerüléséről, annak mikéntjéről is hallgat. Az 
Árpád-királyokkal kapcsolatban nem tud választásról, bár Attilát szerinte 
választás tette királlyá. Kézait úgy ismerjük, mint urának, IV. Lászlónak 
hű emberét. Ez már önmagában is valószínűtlenné tenné a Kézai-krónika 
felfogásának Váczy által kifejtett értelmezését. Furcsán csengene a király hű 
szolgájának ajkán egy olyan elmélet, amely szerint ,,a királyok amolyan szolga
bírák, akiket a közösség küld ki".

Á communitas-elmélet felvázolása után felvetődik a kérdés: mi lehetett e 
tanítás társadalmi háttere? Az idézett tanulmány szerint , , . . . Kézait elmé
letével a megyében szervezkedő kisnemesség tagjai közé kell sorolnunk.. . 
Egészen általános, hogy a király a megye közönségéhez, communitas-ához 
intézi parancsait.. . A politicum fő formáló ereje a communitas fogalmában 
pillantható meg. . . "*s E vélemény a communitas-elmélet társadalmi hátterét 
— nézetünk szerint — csak egyik oldaláról jellemzi, amikor a krónikást ki
zárólag a megyékben szervezkedő kisnemesség teoretikusának minősíti. Kézai
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nem pusztán a kisnemesi vágyak, ábrándok megszólaltatója, hanem króniká
jának főleg 74— 75. fejezete egyszersmind ura, a király propagandistájának 
is bizonyítja. Ezt a mozzanatot a communitas-problóma mérlegelésénél sem 
szabad ügyeimen kívül hagyni. Erről azonban majd későbben szólunk.

Váczy Péter véleményét arra vonatkozóan sem tarthatjuk minden további 
nélkül helyesnek, hogy honnan került a communitas-terminus a krónika
szövegbe. Ti. legalább is Kun László uralmának végéig sem a király, sem más 
magyar oklevéladó okleveleiben egyáltalán nem mondható általánosnak a 
communitas emlegetése a nemességgel kapcsolatban. A különböző eredetű 
magyarországi oklevelek a communitas-t a XII. században rendszerint a föld 
közös birtoklásának jelölésére alkalmazzák, továbbá a dalmát városokkal 
kapcsolatban és egyes diplomáciai oklevelekben találhatunk még communitas- 
előfordulást. A XIII. században a felsoroltakon kívül már a magyar város- 
szervezettel kapcsolatban, a varos testületének megjelöléseként is használatos 
a communitas,*' ezen kívül szórványosan bizonyos egyházi testületek is ne
vezhetik így magukat, mint összességet. A nemességgel kapcsolatban azonban 
sem megyei, sem országos viszonylatban az okleveles anyag alapján olyan 
következtetést, mint az idézett cikk, a connnunitas-ról le nem vonhatunk. 
Éppen Váczy Péter gyűjtötte össze a Századok lt)28. évfolyamában megjelent 
tanulmányában azokat az elnevezéseket, amelyekkel a XIII. századi nemesítő 
oklevelek a nemesség egyetemét jelölték: consortium, universitas, collegium, 
coetus, societas stb. E változatos terminusok közt azonban éppen a communi
tas nem fordul elő. A nemesség országosan egységes testületének fikciója két
ségtelenül megvolt és lehetséges, hogy a communitas nobilium mint jelszó 
ismeretes volt a királyi kancellária tagjai közt, és így Kézai, illetve a másik 
XIII. századi szerkesztő mintegy megelőzte az okleveles gyakorlatot a com- 
munitas-nevezetnek a nemességre alkalmazásában, de a communitas nobilium 
fogalmának széleskörű elterjedettsége a XIII. században az oklevelekből nem 
bizonyítható.

2. Néhány szú a Kézal-hrónika társaJalomszemlílftínek előzményeiről

Váczy Péter a krónika társadalomszemléletének elméleti gyökereiről a 
következőket Írja: ,.Kézai politikai eszméinek irodalmi mintáit a szkolasztika... 
gondolat-tarházábol kölcsönözte. . .  Elmélete a populáris szkolasztikus irány
zattal függ össze, nem pedig az ún. római jogi irányzattal.. .  Az una eademque 
nobilitas.. .  szabadságfogalma, amely kiegészíti a Kézai-féle communitas el
méletet társadalmi irányban, szintén a szkolasztika természetjogi gondolat- 
kamrajából hullott ki . . Ezen túl a Kézai-krónika elmélkedéseivel kapcso
latban utal az oklevélarengák egy típusára, amelyekben nézete szerint ^köz
helyszerűen" térnek vissza az emberiség ősi szabadságával foglalkozó gon
dolatmenetek, és ezekben az antik ülozóüa hatását keresi.

Bartoniek Emma mind a szóbanforgó oklevelekben, mind Kézainál jogi 
tanulmányok nyomait veszi észre,2 de bővebben nem foglalkozik a kérdéssel. 
Horváth János legutóbb több helyen kimutatta Kézai társadalomszemléletében 
a justinianusi Institutiok ismeretének lecsapódását, főleg a II. appendixre 
vonatkozóan.^

Ezért mi a helyzet helyesebb megítélésének előmozdítására először a 
Horváth János könyvében található elemzést kívánjuk némely helyen, a
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rektorválasztást elbeszélő fejezet vonatkozásában továbbvinni, majd az emlí
tett arengák szemügyrevétele nyomán megkísérelni a római jog vagy szkolasz- 
tika kérdésének tisztázását. Idézzük tehát mégegyszer a már annyit említett 
krónikarészletet:

. .H u n n i. . . capitancos in te r  se ,scilicet duces vei principes p ra e fe c e ru n t.. .  C onstituerun t 
quoque in te r  se rectorem  u n u m ,. . .  qui communem exercitum  iudicarot, d issidentium  iites 
sopiret, castigaret m aiefactores, fures e t latrones. I t a  quidem , u t  si rec to r im m oderatam  sen ten 
tiam  definiret, com m unitas in irritum  revocaret, erran tem  capitaneum  e t rectorem  deponeret, 
quando vellet. Consuetudo etenim  is ta  legitim a in te r H unnos sive H ungaros usque ad tem pora 
ducis Geichae filii Tocsun inviolabiliter e x ti ti t  observata. A ntequam  ergo bap tiza ti fu issent 
H ungari e t  effecti C hristiani, sub tali voce praecones in castris  ad oxercitum  H ungaros ad u n a
b an t: ,Yox Dei e t populi H uncarici, quod die ta li unusquisque a rm a tu sin  ta li loco debeat praecise 
com parcre com m unitatis consilium praeceptum que a u d itu ru s / Quicunquo ergo edictum  con
tem psisse t praetendere non valens rationem , lex Scitica per m edium  cultro  de truncaba t, vel 
exponi in causas desperatas, a u t de trud i in comm unium serv itu tem . V itia  itaque  e t  excessus 
liuius (modi) unum  H ungarum  ab alio separavit, a lias cum  unus p a te r  e t  u n a  m a te r omnes 
H ungaros procreaverit, quorum  (helyesen: quomodo) unus nobilis, a lte r  innobilis diceretur, 
nisi v ic tus per tales casus crim inis haberetu r!"*

Ebben a leírásban egy erőteljesen jogászi beállítottságú szerző keze vonása 
ismerhető fel. Érdemes sorra vennünk ezeket a vonásokat.

1. A rektor hatáskörét pontosabban határozza meg, mint Anonymus. 
Kézainál ugyanis a rektor feladata, hogy a hadseregben ítélkezzék, azaz a 
perlekedők ügyeit elsimítsa, s a gonosztevőket, tolvajokat és rablókat meg
fenyítsed

2. Hangsúlyozza, hogy a bírói ítélet communitas általi felülvizsgálása: 
,,legitima consuetudo", amely ,,inviolabiliter extitit observata." E megállapítás 
mögött az a jogászi elv fedezhető fel, amelyet az Inst.1,2.9. így fogalmaz meg: 
,,Ex non scripto ius venit quod usus comprobavit, nani diuturni mores consensu 
utentium comprobati legem imitantur." Az „inviolabiliter extitit observata" 
kitétel azt emeli ki, hogy ez a szokás sértetlenül megtartatván, nem lett 
desuetudó-vá.

3. A legbeszédesebben igazolja feltevésünket a fejezet befejező mondata, 
amely szinte bírói ítéletként hangzik, jogi terminus technicus-okban meg
fogalmazva „vitia itaque et excessus.. . unum Hungarum ab alio separavit", 
azt aki „victus per tales casus criminis haberetur."^

Ezeket a mozzanatokat nem lehet egyszerűen a szkolasztikából, ponto
sabban annak Váczy Péter által adott jellemzéséből levezetni. Inkább találó 
erre a krónika-részletre Eckhart Ferencnek az a megállapítása, hogy itt ellen
tétben az emberek közti egyenlőtlenségről, bajokról vallott hagyományos 
egyházi tanítással, a szolgaságra vetettek nem az ősbűn elkövetése vagy 
valamilyen isteni törvény elleni vétek miatt, hanem a közösség elleni bűn- 
cselekmény következtében lakoltak ilyen bűnhődéssel/ Az itt közölt krónika
részlet több helyén részben az olasz városok életére jellemző, de a XIII. századi 
magyar város-szervezettel kapcsolatos oklevelekben is előforduló kifejezések, 
részben a kancelláriai gyakorlat nyelvére jellemző fordulatok, részben pedig 
az író jogászi műveltségére valló mozzanatok tűnnek szemünkbe.

A krónikás a „lex Scitica" elnevezés m egterem tésévelisazlnst.1, 2. 3. 
szellemében cselekedett, amely szerint: „Ius quidem civile ex unaquaque 
civitate appellatur." A hatalomnak Attilára ruházása a közösség által és 
általában az, hogy az uralkodó gyakorolta azokat a felségjogokat, amelyekkel 
egyébként maga a közösség szokott élni, ismét levezethetőnek látszik az



Inst. I, 2. 6. szövegéből. Eszerint: „Quod principi placuit, legis babét vigorem, 
cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum 
imperium et potestatem concessit." Ez a származtatás annál tehetségesebbnek 
tűnik, mert a szöveg szerint Attila ,,Romano more" lett királlyá. Különösen 
figyelemre méltó az idézett krónika-fejezetben a vétkeseket sújtó három bünte- 
tésmód: a halálbüntetés, a szolgaságra vetés és az ,,exponi in causas desperatas." 
Első pillantásra nem világos, hogy ez utóbbi büntetés mit jelent. Másként 
azonban nem értelmezhető, mint a közösségből való kizárás, eltávolítás
szerencsétlen helyzetbe, nehéz körülmények közé, azaz számkivetésbe küldés, 
amint ezt az ,,exponi" kifejezi. így  értelmezte a Képes Krónika szerzője is: 
ezt mutatja, hogy ő az ,,exponi" helyett ,,ire in causas desperatas"-t ír. Éppen 
az ,,exponi" zárja ki azt a lehetőséget, hogy ezt a büntetésmódot a gyász
magyarok bűnhődésével állíthassuk párhuzamba. A gyászmagyarokat ugyanis 
a nép nem űzte el, hanem arra kényszerítette, hogy sátorról sátorra járva, 
jogfosztottan kolduljanak. A száműzetés, mint büntetés nem igen fordult elő 
az Árpádok korában és így Kézai aligha vehette ezt a korabeli magyar jog- 
gyakorlatból.

A három büntetésmód: a halálbüntetés, a szolgaságra vetés és számkivetés 
provenienciájának mérlegelésekor tehát ügyelembe kell vennünk, hogy Kézai 
részben olyan büntetéseket alkalmaz, amelyeknek nem mindegyike van meg 
a korabeli magyar joggyakorlatban, másrészt, hogy ezeket a büntetéseket egy 
fiktív mondái társadalom igazságszolgáltatása részére állapítja meg. A prob
léma tehát az, hogy az író honnan vette ezeket. E három büntetésmód azo
nosítható az Inst. IV, 18.2 alatt felsorolt kapitális büntetésekkel, ,,quae ultimo 
supplicio adűciunt, vel aquae et ignis interdictione, vel deportatione vel 
metallo". Ezek közül a halálbüntetés azonossága mindkét helyen világos és 
a bányába küldéssel kapcsolatban is elegendő annyit megjegyezni, hogy a 
bányában dolgozó rabszolgák az állam tulajdonában voltak. Hogy Kézai ezt 
átalakította ,,communium servitus"-szá, azzal magyarázható, hogy a XIII. 
századi Magyarországon az állami bányarabszolgaság ismeretlen volt. A két 
száműzetést jelentő büntetésmód közül az „aquae et ignis interdictio"-nak 
az ősi, eredeti jelentése már az antiquitásban is elhomályosult. Kézai még 
kevésbé tudhatta a kifejezés eredeti jelentését, az azonban világos volt, 
hogy a tűz és a víz használatától való eltiltás: kétségbeejtő körülmények közé 
való jutást jelent. Ilyen büntetésmódot a középkor nem ismert és mint feljebb 
utaltunk rá, nem ismerhette a magyar gyakorlat a büntetésként alkalmazott 
száműzetést sem. Épp ezért a XIII. századi magyar olvasónak mit sem 
jelentett volna a száműzetés e két válfajának megkülönböztetése. Minthogy 
az író maga sem értette, hogy a kettő között mi a különbség, ezért vonhatta 
össze őket az „exponi in causas desperatas" homályos fogalmába. Maga a 
kifejezés egyébként megőrizte az „aquae et ignis interdictio" és a „.deportatio" 
különbözőségének emlékét: a „reménytelen körülmények" említése a tűz és 
víz használatától való eltiltásra emlékeztet, az „exponi" pedig a deportálás, 
az eltávolítás üzikai kényszerére utal passzív inünitivusában.

Ezekből a nyomokból tehát annyit megállapíthatunk, hogy a krónika 
7-ik, tehát a társadalomszemlélet megítélése szempontjából döntő jelentőségű 
fejezetében a jogászi beállítottságnak és a római jog ismeretének határozott 
lecsapódása mutatható ki.

Ä közösség felségjogokkal való felruházása tényének mérlegelésénél min
denesetre ügyelembe kell vennünk a krónikában található olasz eredetű,



eHatinosított szavakat, amelyek a szerző olaszországi emlékeire vallanak 
(ezekre a szakirodalom már több ízben rámutatott), továbbá az olasz város- 
szervezet tisztviselőinek a krónikában hun kapitányokként, rektorként való 
megjelenését,^ és nem utolsósorban a communitas olasz gyökereit, a szónak 
a szövegben is előforduló, az eredetihez igen közelálló „commune" alakját. 
Ezek a dolgok már önmagukban is arra intenek, hogy a hun-krónika „nép- 
felség"-elméleténél számításba kell vennünk a római jog és az olasz jogtanítók 
hatásának lehetőségét, különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy ezeknek a 
jogtanítóknak egyik legelseje, Irnerius :nár jóval a szkolasztikus társadalom- 
elmélet kialakulása előtt azt hirdette:

„Universitas, id est populus, hoc habet officium singulis hominibus 
quasi membris providere. Hinc descendit hoc, ut legem condat, conditam 
interpretetur et aperiat.""

Lássuk ezek után, hogy az idevonható okleveles anyag, azaz az emberiség 
hajdani szabadságának elvesztésével foglalkozó arengák vizsgálata milyen 
eredményekre vezet.

7275. I I .  A ndrás: „Cum & prim is generantibus u n a  lib e rta tis  cunctorum  fuerit conditio 
sed deciivis postm odum  hum ana fragilitas secundum  diversa m erita  diversos so rtita  est eventus] 
divina p o rm ittit p ie tas e t  id ipsum perm ittere  debet regia benignitas, u t  pro quibus propria 
vel aliorum  efficaciter in terpellan t m erita, licet aliquo serv itu tis  debito  prius obligati fuerunt, 
pristin i libero s ta tu i aevi res tituendi fore censean tu r."

7217. I I .  A ndrás: „ . . .M o r ta le  genus hom inum  sue liberta tis  d ign ita te , quam  a  prim is 
generantibus cunctis aequalem  habuera t, abutendo sie tra d ita  po testa te , m eru it sp o lia ri..

1225. Béla ifjabb király : „Cum a  prim o rerum  exordio liberta tis  om nium  aequalis fuerit 
condicio. .  . regia debet annuere benignitas, u t pro quibus m erita  efficaciter interpellare v ideantur, 
ad pristinum  liberta tis  aera  restituendi fore censeantur. Cum ergo gloriosa res s it Ubertas, nullo 
nobilius rem uneratur devote servientium  libertas, quam  eo, quod . . . a d  a ltio ra  provehatur,
. . .quod non habet per corruptae cam is natu ram , . . .g audean t honesta  societate se rv ie n tiu m ,.. . 
in troducti in participium  regalis d o m u s .""

7275. IV. Béla: „H um ana conditio a  primo conditore sue tenens originis d ignitatem , 
etiam si s it alicuius obnoxietatis rubigine peccatis exigentibus m aculata, sp irat tam en e t in ten d it 
prim aevae liberta tis suae gloria reform ari. E t  quam vis diversim ode irre titi quaeran t summo 
studio  libortatem , hii tam en deten tius prom erentur, quorum  f id e l i ta s . . .  dignos se cond titu it 
p re tio  lib e rta tis ." "

7275. IV. Béla: „A b antiquo  rorum  exordio liberta tis  om nium  eadem  fuerit co n d itio .""
7250. Győri káp ta lan : „Postquam  genus hum anum  a  gaudiis paradisi expulsum  in istam  

peregrinationem  praesentis v itae  veniens, cor habet caecum a  splendore v erita tis  alienum , dum  
suo d uc itu r arb itrio  e t  divino caret auxilio, in se ipso non p o tes t consistere, sed per in fin ita  
d is trah itu r e t  d iscurrit e t cum variis questionum  nexibus se im m ergit, van itas ipsum  recipit, 
curiositas deducit, cupiditas allicit, voluptas seducit, to rq u e t invidia, tu rb a t iracundia, cruciat 
tristic ia , sicque m iserrim is casibus involutam  liberta tem , quam  sibi genetrix  n a tu ra  contulerat, 
sanccione iuris gentium  m iserabiliter perdidit e t inseru it, ad foveam in sui perniciem incidit, 
quam  parav it, Salubriter ig itu r a  sapien tibus e t p ruden tibus est consultum , u t  quos n a tu ra  
ab  initio liberos pro tu lit, e t  iuro gentium  serv itu ti sun t subiecti, anim i rem itten tis  beneficio 
p ristinae liberta ti re d d a n tu r ." "

7257. T iteli káp ta lan : . .secundum  Ju ris  Civilis s ta tu ta  diversi diversim one ad servitu tes
re d ig u n tu r .. .

Az 1245-ből idézett oklevél arengájával megegyező, illetve hasonló form ulát ta lá lunk: 
Is tván  ifjabb király  1265-ös" és 1268-as," IV. László 1273. napi dá tu m  nélkü li,"  1273. jún ius 
24-i,s° 1273. július 25-i,"' 1274. jan u á r 31-i," 1274. augusztus 1 7 -i"és  1274. augusztus 21-p* nem e
sítő  oklevelében.

7275. T ihanyi konvent: „Religioso proposito conveniens esso dinoscitur Christi pauperes 
se rv itu tis  honere oppressos. . . per gráciám  L iberatoris hum ani concesse fidelibus participes 
efficoro l i b e r t a t i s . . . " "

7277. azeptem&er 25. IV. László: „Cum genus hum anum  ab  uno descenderit principio et 
omnes homines aequaliter n a tu ra  liberos protulerit, sa lu tb rite r agitu r, si quos sub in trans delic
tum  sive ius gentium  inferiori condicioni cred itu r subdidisse, regalis p ie ta tis  sublim itas na tu ra li
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re s titu a t liberta ti, praesertim  ne condicionis hum ilita te  deprim an tu r, quos m orum  honestas 
red d it com m endabiles e t  p rob itas a c tio n u m .""

7279. IV. László: „ .  . .Catholici p rin c ip e s .. . censuerun t. . . omnes ab in itio  homines n a tu  
ram  na tu ran tem  pari liberta te  e t  libera parilita te  praeditos ed id isse ,.. . Ju r is  gentium  rigorosa 
po ten tia  na tu rae  praeiudicans ex prim ae liberta tis  tram ite  quosdam  in obnoxietatem  condicionis 
tra x e ra t g ra v io ris .. .  Palam  s it secundum  iuris civilis s ta tu ta  na ta libus suis restitu tos ad eam 
liberta tem  redire, in  qua omnes hom ines an te  iuris gentium  po testatem  fuisse d inoscun tu r.""

Etettünk átl az emberiség ősi szabadságát említő XIII. századi okteveteink 
javarésze. Elemzésükké! Bartoniek Emma és Váczy Péter néhány megjegyzé
sén és Marczali Enchiridion-jában tatátható rövid etmefuttatáson kívü! kutató
ink szinte semmit sem foglalkoztak. Annyit első pillantásra is megállapít
hatunk, hogy a bemutatott arengák összességének gondolatai nem tekint
hetők mind közös összetevők eredményének.^ Egyes fordulataik a bibliára, 
mások az antik filozóűa morzsába, ismét mások szkolasztikus gondolat
menetekre, részben a római jog ismeretére vezethetők vissza. Ezek a különböző 
előzményekre visszamenő gondolatok nemegyszer tarka összevisszaságban 
keverednek egymással. Nem feladatunk most itt, hogy részleteikben nyomoz
zuk a különböző arengák gondolatainak eredetét, inkább az idézett 
oklevelek római jogi vonatkozásai fontosak most számunkra. Ilyen vonat
kozásokat szemmelláthatólag négy oklevélben: az 1250-es győri, 1251-es titeli, 
az 1274. szeptember 25-i és 1279-es királyi oklevelek arengáiban találunk.

A győri oklevél szövegében érdekesen bonyolódnak a bibliai-teológiai 
mozzanatok (paradicsomból való kiűzetés, az emberi természet megromlása és 
rosszra hajlása) a római jog fogalmaival (ius gentium, nexus quaestionum, a 
prudentibus est consultum) és az antik filozófia megkeresztelt töredékeivel (na
tura genetrix. Ez utóbbi a magyarországi latinságban szokatlan kifejezés!). 
Az arenga érdekesen azonosítja az antik filozófiai eredetű ,.természetes, sza
bad állapotot" a bibliai paradicsomi léttel, és a ius gentium hatalmának és a 
,.pereskedések kötelékeinek" érvényesülését, elvetve a justinianusi Institutio-k 
1,2.2 alatt található elbeszélést, a megromlott emberi természet rosszra hajló
ságának tudja be. Az arengának egy két más fordulata azonosítható az Institu- 
tio-k bizonyos helyeivel, illetve azokból levezetlietőknek látszanak. így  pl. 
a többi oklevélben is (esetleg kisebb eltéréssel) előforduló ,,ab initio" formula 
a már idézett Inst. 1,2.2-vel vethető egybe, amely szerint ,,iure enim naturali 
ab initio omnes homines liberi nascuntur", vagy az ,,animi remittentis bene
ficium" az Institutiokbeli ,,beneficium manumissionis"-szal. Az oklevélarenga 
heterogén jellegét jól szemlélteti az ,,a sapientibus et prudentibus est consul
tum" fordulat, a ,.sapientes" és a „prudentes" véleményére hivatkozás. A 
hely értelmezéséhez Isidorus adja meg a kulcsot. Őszerinte „Sapiens vocetur, 
qui intellectum aeternorum rimetur. . .  ' (Diff. 499). A „prudentes"értelmezése: 
iurisprudentes, a jogtudósokat gyakran nevezték így, pl. Inst. 1,2.8: „Responsa 
prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura 
condere; nam antiquitus institutum erat, ut essent qui iura publice interpre
tarentur,. . .  iuris consulti appellabantur." Ezek alapján az említett oklevél
fordulat így fordítandó: „A teológusok és a jogtudósok azt a szakvéleményt 
a d ták ... "Az oklevél tehát szándékosan „keveri össze" a teológiai és jogi 
mozzanatokat, hogy következtetését mind a teológiából, mind a római jogból 
vett érvekkel alátámaszthassa.

Az 1231-es és 1274 szeptember 25-i oklevél ilyen szempontból a ius 
gentium és ius civile említésén kívül nem ad újat, annál érdekesebb azonban



az 1279-es oklevél. Ennek fordulataiban ugyanis még inkább észlelhető a 
szkolasztika és a római jog elemeinek együtthatása. A római jog nyoma a 
természetes szabadság, ius gentium, ius civile említése és a „Palam sit secundum 
iuris civilis statuta natalibus suis a Principe restitutos ad eam libertatem 
redire, in qua omnes homines ante iuris gentium potestatem fuisse dinoscuntur." 
kitétel. Ez visszavezethető az Inst. 1.4. tételére: „. . .  Saepissime constitutum 
est, natalibus non officere manumissionem." A szkolasztika hatását a „natura 
naturans" előfordulása önmagában is mutatja. Ezt a tényt csak megerősiti, 
hogy az oklevéllel egy domonkos barát kérésére annak rokonai kapnak nemes
séget, és igy a dominikánusnak könnyen lehetett része az egyébként is szokatlan 
fogalmazatú oklevél megszövegezésében.

Az 1274-es oklevél más szempontból méltó a figyelemre. Emlékezzünk 
ugyanis, milyen magyarázatot ad a Kézai neve alatt fennmaradt krónika a 
társadalom osztályokra bomlására: az ignobiles-t a hunoknál „vitia et exces
sus választja el a nobiles-től, (7. fej.), a II. appendixben a magyarok az 
elfogott ellenséget a „mos gentium" alapján teszik szolgáikká. A. szóbanforgó 
1274-es arenga szövege szerint a természetjog alapján szabad emberek közül 
egyeseket „subintrans delictum sive ius gentium inferiori conditioni cre
ditur subdidisse" —. azaz lényegében ugyanazt a magyarázatot adja, mint 
a Kezai-krónika két idézett helye. Abban az esetben, ha e két krónikarész 
azonos író tollából ered, nincs kizárva, hogy ennek az arengának a szerzője 
is azonos lehetett a krónika említett helyeinek szerzőjével.

Az oklevelek vizsgálatából pozitív következtetésként azt vonhatjuk le, 
hogy egy részükben, éppúgy, mint a Kézai-krónikában, a római jog ismereté
nek határozott nyomai mutathatók ki, s e jogi motívumok figyelembe vétele 
nélkül mind a krónikáról, mind a hazai XIII. századi okleveles gyakorlatról 
alkotott képünk egyoldalú, csonka marad.

3- Jogaszok ás rám ái jog a királyi kancciiáriában a  X III. század második felében

Ismeretes, hogy a XIII. század hazánkban is a feudalizmus továbbfejlő
désének időszaka. A társadalomban az egyes osztályok között és azokon belül 
a különböző kapcsolatok és viszonyok elveszítik addigi színezetüket és az 
egyre bonyolultabbá fejlődő feudális tartalom mind pontosabban, élesebben 
fejeződik ki, a neki megfelelő új formákban.

Az alávetett osztály különböző csoportjai — a történetírás tanúsága sze
rint — fokozottan az egységesedés irányában fejlődnek. Küzdelmük a terhek- 
nek a régi viszonyok bomlásával együttjáró növekedése ellen egyre élesebbé 
válik annál is inkább, mert helyzetüket az árutermelés fejlődése még nehezebbé 
teszi. A feudalizmusra jellemző széttagoltság, az anarchia a világi oligarchiának 
az egyház és a királyi hatalom elleni harcában a bárói csoportok egymásközti 
küzdelmében az addiginál erősebben érvényesül. A világi nagybirtok hatalma 
megnövekszik a király és az egyház rovására. A központi hatalom sokat el
veszített bázisai közül, a várrendszer és az azon alapuló hadszervezet nem 
állta meg helyét tökéletesen, és a felbomlás állapotába jutott. Az addig a 
király rendelkezésére állott fegyveres elemek tekintélyes része magánföldesúri 
függésbe került. Az uralkodónak, hogy haderőinek az oligarchia javára való 
gyengülését megakadályozza — amint erre a történetirás rámutatott —  
fokozottan a nemesség alsóbb rétegei felé kellett tájékozódnia és nemesítések
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útján növelnie katonai erejét. E rétegek számára a királlyal való összefogás 
a bárói függésbejutás elleni védelem lehetőségét rejtette magában.

A magyarországi egyház számára nemcsak a világi oligarchia támadásai 
jelentettek vesxedemet, hanem összeütközésbe került a parasztsággal és a 
városi, mezővárosi árutermelés és kereskedelem megindulása nyomán fel
törekvő elemekkel is. A század második felében az egyház azután a királlyal 
is nemegyszer vitába keveredik, sőt komoly összecsapásra is sor kerül. A 
püspökségek betöltése miatt már IV. Béla is többször eljárt Rómában, és az ő 
uralkodása alatt került szőnyegre a kegyúri jog kérdése. A királyi udvar és a 
pápai kúria között a küzdelem IV. László alatt érte el tetőpontját, a pápai 
legátus tevékenysége kapcsán, amikor Róma a magyar klérus oldalán az 
egyházi befolyás megerősítése végett beleavatkozott a feudális pártharcokba, 
a döntőbíró tisztét igényelve magának.

Ez a helyzet természetesen szükségessé tette, hogy mind a király az 
államigazgatásban, mind a klérus az egyházkormányzatban olyan embereket 
engedjen érvényesülni, akik jobban megállják a helyüket a megváltozott 
viszonyok között. A bonyolultabb körülmények bizonyos fejlettebb mód
szerek alkalmazását követelték a királyi és egyházi kancelláriákban egyaránt. 
Ezek a körülmények szolgálhatnak magyarázatul arra, hogy egyrészt az ok
leveles anyagban a század első feléhez képest gyakrabban tűnnek fel a római 
jog kétségtelen ismeretére valló passzusok, másrészt, hogy az olaszországi 
egyetemek chartuláriumai a század hatvanas éveitől aránylag sok magyar 
hallgató nevét tartották fenn.*

E dolgozat kereteit meghaladná, ha most általánosságban akarnánk fog
lalkozni a római jog ismeretének elterjedési körével és alkalmazásával a 
XIII. századi Magyarországon. (A római jog XIII. századi magyarországi el
terjedésének problémáját érintette Kumorovitz Bernát, a Notter-emlék- 
könyvbe s a  Turul, 1936. évfolyamába írt tanulmányaiban, és Murarik Antal, 
az ősiség alapintézményeinek történetéről szóló dolgozatában stb. Össze
foglalóan: Georgius Bartal: Comm, ad hist, status jurisque publ. H u n g... 
Posonii, 1847. Tom. III. pag. 12—13.)

Most a római jog alkalmazásának csak egyik területéről, a királyi kancellá
riáról akarunk szólni s olyan mozzanatokat kiemelni, amelyek a kancellária 
működésében a jogi ismeretek lecsapódását, és római jogi műveltségű emberek 
tevékenységét látszanak igazolni. Jogászi műveltségű klerikusoknak, sőt római 
jogi és kánonjogi doktoroknak a kapcsolatát és meglétét a királyi udvarban 
igazolja Veress Endre, az olasz egyetemeken járt magyar hallgatókról szóló 
különböző kiadványainak egyszerű átolvasás is. A római jog ismerete mellett 
tanúskodik az okleveles anyagnak nem egy, olykor többször is visszatérő 
fordulata. Ilyenek pl: a ,,crimen leasae maiestatis"^, a ,,pragmatica sanction's 
a hivatkozás bizonyos intézkedésnél más vidékek jogászainak véleményére,* 
(„ .. .cuiuslibet regionis sicut etiam iurisperiti testantur"), az ,,ususfructus"^ 
a ,,nexus asscripticie condicionis"^ stb. A ,,suum cuique tribuere" elv hangoz
tatása egészen általános. Különösen fontos, hogy Kun László egyik adomány
levelének arengája szó szerint idézi a justinianusi Institutio-k bevezetésének 
egyik passzusát: , , . .  .per legitimos tramites calumpniantium iniquitates expel
lens ..." ?  Emellett ott találjuk a D igesta-tegy, a királyi kancelláriával 
kapcsolatban állt pap 1277-es végrendeletében fölsorolt könyvek között is.

Ezek a nyomok önmagukban is utalnak a római jogi műveltség térhódí
tására. E műveltség hordozóinak, a jogász klerikusoknak már az 1250-es



években aránylag magas számára enged következtetni hazánkra vonatkozóan 
is IV. Ince pápának az angol, francia, magyar, és más, a német-római császárság 
területén kívül eső országok püspökeihez szóló oklevele. Ez az oklevél egyszer
smind példázza a pápai szék állásfoglalását is a római joggal kapcsolatban:

. .A biecíis philosophicis disciplinis ( u t . . .  de d iv ina  scien tia  taceam us) to ta  clericorum 
m ultitudo  ad audiendas saeculares leges concu) r i t . . .  ad  ecclesiasticas d ign ita tes nullus assum itur, 
n i s i . . .  saecularis scientiae professor vel a d v o c a tu s ,.. .  se non Crucifixi vicarios sed haeredes 
Luciferi p rae tenden tes . . . S ta tu im us u t  nullus de cetero saecularium  legum professor vel a d 
vocatus, quatenuscunque in legum facu lta te  singularis gaudeat privilegio praeem inentiae speciali, 
ad  ecclesiasticas d ig n ita te s .. .  sed e tiam  m inora beneficia a ssu m atu r."  (kivéve, h a  m ás egyéb 
tudom ányokban  is nem  bizonyul hasonló já rtasságúnak , m in t a  jogban. E zu tán  így folytatódik 
a  bulla):

,,Cum . . . in  regnis causae laicorum  non im peratoriis legibus, sed laicorum  consuetudinibus 
d e c id a n tu r . . .  e t  tam  canones quam  consuetudines plus confundan tu r legibus, quam  iuven tu r 
(praecipue p rop te r nequitiam ), fra tru m  nostrorum  e t aliorum  religiosorum consilio e t  rogatu  
sta tu im us, quod in p raedictis regnis leges saeculares non legan tur. Si tam en hoc de regum  vel 
principum  processerit vo lun ta te , prim o s ta tu to  sem per. . . d u ra tu ro ."s

Hasonló irányba mutat az 1279. évi budai zsinat 72. kánonjának rendel
kezése, amely kiközösítéssel fenyeget minden szerzetest, aki elöljáróinak enge- 
delme nélkül iskolára megy, vagy ott grammatikán, teológián és logikán kívül 
mást is (tehát római jogot) tanul." A pápai oklevél rendelkezései igen érdekesek. 
Jóllehet a kánonjog rendszerének a római jog vált alapjává és bizonyos keretek 
között maga az egyház szorgalmazta a jogi oktatást, azért ez a pápai rendel
kezés mégis megnehezíti a világi jogban jártas papok számára az egyházi 
hivatalokba való bejutást. A római jog ismerőire bizalmatlanul tekint, s a 
német-római birodalom határain kívül eső területeken, így Magyarországon is 
eltiltja a világi (római) jog oktatását. Arra az esetre, ha az említett országok
ban az uralkodó akaratából mégis folynék jogtanítás, a római jog értőire az 
egyházi méltóság elnyerését megszorító tilalom változatlan érvényesítését 
írja elő. Figyelemre méltó a világi (római) jogi tanulmányok eltiltásának meg- 
okolása: ,.Minthogy. . .  ezekben az országokban a világi emberek ügyeit nem 
császári törvények alapján, hanem a világiak szokásjoga szerint in tézik ... 
és mind a kánonokat, mind a szokásjogot sokkal inkább összezavarja a világi 
jog (leges') mintsem támogatná, főként haszontalansága miatt, ('propter 
nequitiam').. .  úgy határoztunk, hogy ezekben az országokban a világi jogot 
ne adják elő." E rendelkezésekből kitűnik, hogy a tilalom nem pusztán az 
itáliai egyetemek jogtanítási privilégiumát akarta védeni. A pápai kúria, úgy 
látszik, attól tartott, hogy a római jogi stúdiumok (amelyek az egyházjog 
kodifikálását is előmozdították) visszájukra fordulhatnak, a jogot tanulmá
nyozó klerikusokat a pápaság szempontjainak megfelelő egyházias gondol
kodástól eltéríthetik, és e stúdiumok talán eszközévé válhatnak az egyes ural
kodók szolgálatában a pápai udvarral való szembeszegülésnek. (Erre éppen 
a pápaságnak a Hohenstaufokkal vívott harcaiban volt nem egy példa.) Ez 
vezethette a pápai kúriát e tilalom kibocsátására és arra, hogy a világi jogot 
„nequitia"-val vádolja. Az események azután Magyarországon is igazolták, 
hogy a pápai udvar ilyen aggályai nem voltak alaptalanok.

A diplomáciai érintkezés már a középkorban is bizonyos jogi műveltséget 
igényelt, és a különböző diplomáciai természetű feladatok megoldásával a 
királyi kancelláriának a megfelelő képzettséggel rendelkező tagjait bizták meg. 
A római kúriával való tárgyalások különösen nagy felkészültséggel bíró egyé
neket kívántak, főleg jogi vonatkozású ügyekben. A XIII. századi magyar



királyok közűi először ÍV. Béla idejéből van pozitív adatunk arra, hogy jogi 
műveltségű klerikusok szállnak síkra Rómában ,,a király és a korona jogainak 
védelmére". Béla király ezért tesz adományt Sixtus mester, esztergomi olvasó
kanonoknak, 1264-ben:

. .  .M agister S ix tus. . .  d ilectus e t  fidelis clericus noste r m issus per nos ad Curiam R om a
nam , ibidem pro regie d ign ita tis honore e t  bono s ta tu  R egni nostri, spretis C apitalibus inimicis 
adversariorum  e t em ulorum  nostrorum ,. . . per m uitos annos subeundo jurgiorum  laboriosum 
certam en, defendisset nos e t J u ra  corone nostre fide iite r e t p ruden ter, ah a  quoque pturim a 
n ostra  e t  Regni nostri N egotia sibi in  p re fa ta  curia ad  prom ovendum  commissa, laudabiliter 
e t  u tih te r  procurando."*"

1266-ban Demeter mester, esztergomi esperes római tevékenységéről 
emlékezik meg IV. Kelemen pápának egyik, Béla királyhoz intézett levele. 
Demeter abban a vitában képviselte a királyt a pápánál, amely a zágrábi 
püspökség betöltéséről folyt. A király ugyanis nem engedte be a püspöki 
javadalmakba a pápától kinevezett, de ő általa el nem ismert Timótot. A pápai 
oklevél a következőket mondja Demeter működéséről:

, , . .  .M agister D em etrius Strigoniensis a rch id iaconus .. . in  n o s t r a . . . praesen tia  a  tu a  m ag
n itud ine  sibi, u t assorebat, in iuncta  proposuit, que nisi tuo  proposuisset nomine, cum sua non 
in tc resse t in ahquo, vol nuham , vei m odicam habu isse t super eis audaciam . Pro tu a  tam en 
reveren tia  p a tien te r aud itus, e t  sicu t vir e/oiyMens c! perz/MF, pulcAre proponens fMrpia decenter 
tnserens indecentia, personam  episcopi m uitip iic iter asserens contem ptibiiom , tum  defectu 
consilii, tu m  originis u tiiita to , quin im mo condicione serviti, tam en ex causis quibusdam  aiiis 
indignum  tuo  iatore m uitipiici ra tione conclusit

Dameter ekkoriban a kalocsai érsekségre pályázott, de postulatióját a 
pápa elutasította, Hajnal István szerint talán éppen római tevékenysége 
miatt.M Később, mint székesfehérvári prépost IV. Béla, majd idővel Kun 
László alkancellárjaként tűnik fel." 1265-ben ugyancsak IV. Béla megbízásából 
indul Rómába László mester, kancelláriai nótárius és apocrisiarius, hogy ura 
nevében köszöntse az újonnan megválasztott pápát, elhallgattassa a király 
ellenségeit és közölje a pápával királya „titkos szándékait".^ 1277-ben Kun 
László egyik adománylevele így értékeli szolgálatait:

„ . . .  M agister Ladislaus, prepositus Strigoniensis, diiectus e t  fideiis n o s te r,. . .  ohm domino 
B e!ae,. . .  S tephano . . .  ac dem um  nobis in diversis e t m ultis regni nostri negotiis, tam  in regno, 
quam  ex tra  R egnum , e t  specialiter in Curia R om ana, ard u a  sem per R egni nostri negocia prom o
vendo, g r a t a . . .  serv itia  im p en d isse t..."* "

1286-ban Pál veszprémi prépost, jogi doktor érdemeit a következőképpen 
méltatja egy királyi oklevél:

....... H onorabilis e t  peritu s v ir  m agister Paulus, legum  d o c to r . . .  eciam m aria tra n s
fretando, e t  in Rom anam  curiam  frequencius nostris in obsequiis transeundo ac una praesertim  
vice suis propriis sum ptibus e t expensis, cercius sibi comm issa sem per inviolate in rore fidei 
sedulis obsequiis c o m p ro b a v it ... d a m p n a . . .  p e rtu lit p lurim a, nostris  obsequiis m ancipatus 
corone per obices e t  rebelles. .

Ez a Pál m3Ster 1281-ben az ifjabb k rályné alkancellárja.is
E példaként említett négy pap egytől egyig jogászi képzettségű ember. 

Sixtusra és Demeterre vonatkozóan ezt magisteri címükön kívül az idézett 
szöveg igazolja. Sixtus , , . .  .vállalva a viták fáradalmas küzdelmét, hűségesen 
és hozzáértően védett minket és koronánk jogait.. ."  — mondja az oklevél. 
Demetert a pápa leveléből nem akármilyen jogásznak, hanem ura igen ügyes 
és tapasztalt ügyvédjének ismertük meg. László jogász mivoltát és kapcsolatát
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a római joggal világosan mutatja, hogy ő volt az a pap, akinek a végrendele
tében felsorolt könyvek között ott szerepel a ,,Digestum vetus seu inforciatum" 
azaz a justinianusi Digesta.is Pál mester — doctor legum, azaz: római jogi 
doktor.

Az oklevél szövegekből világosan kiderül, hogy ezek a kancelláriai jogá
szok főként a királyi jogok védelmében szereztek érdemeket maguknak, harcba 
szállva a magyar uralkodó ellenfeleivel. A király, jogászainak tevékenységét 
nagyra értékelte és megbecsülte. Ezt nemcsak a nekik tett adományok mutat
ják, hanem egy, a már említett Pál mesternek adott másik adománylevél 
arengája szövegszerű dokumentumként is fenntartotta a király és környezeté
nek elismerő véleményét a jogászokról:

„ .. .C o n g ru it  sacrae regiae m aiesta tis  viros doctrinae dapibus refectos suae extoHere 
m unificentiae donativis, u t dum  in tra  regni sep ta  suae iuculenta scientiae doctrina  exstirpa tis  
vitiis, p iantando v irtu tes, veiu t spiendor fuiserint firm am enti, quasi steliae in perpetuas ae te rn i
ta te s  m ansuri per iegitimos tram ites, caium pniantium  in iqu ita tes oxpeHentos, ad iustitiam  
vaiean t plurim os erudire."*°

A kancelláriai jogászok tevékenysége azonban nem korlátozódott bizonyos 
kegyúri kérdésekben folytatott vitákra, egyes beneűciumok adományozási jo
gának tisztázására. Kun László idejében, a feudális pártharcok, a bárói be
folyás, az egyházi és királyi hatalom közti küzdelem addigi tetőpontján, a 
király hatalmának mélypontján a kancellária is színhelye kellett, hogy legyen 
azoknak a próbálkozásoknak, amelyek során a király különböző ellenfeleivel 
szemben kísérletet tett hatalmának megerősítésére, mert a harc nemcsak 
fegyverrel, erőszakkal folyt, hanem az elmélet, az ideológiák síkján is.

A történeti irodalomban általánosan elfogadott nézet szerint a király a 
bárói hatalom növekedése ellen széleskörű nemesítéssel is próbált védekezni. 
Ha ez a nézet helyes, akkor egyebek közt az előző fejezetben idézett nemesítő 
oklevelek római jogi vonatkozású részletei alapján arra következtethetünk, 
hogy a kancellária jogi műveltségű elemei római jogi ismereteiket a bárók elleni 
küzdelemben is a királyi hatalom erősítésének szolgálatába állították. Más, 
pozitív adatunk is van erre; Pál mester, az imént említett római jogi doktor 
a király adománylevele szerint , , . . .  dam pna... pertulit plurima nostris 
obsequiis mancipatus, coro^e per obices et reóeHes."

Az okleveles anyagban vannak bizonyos olyan nyomok, amelyek alapján 
némi valószínűséggel arra is következtethetünk, hogy milyen körülmények 
tették közelebbről szükségessé e jogászok szolgálatainak igénybevételét az 
uralkodónak a római kúria ellen. Egyházi oldalról nem egyszer érték jogi 
(pontosabban: kánon jogi) form^lázású vádak Kun Lászlót. Lodomér érsek 
1288-ban azt írja egyik levelében, hogy ő mindent megtett bizonyos dologgal 
kapcsolatban, ,,ne crassam quandam divini pariter et humani, naturalis et 
positivi iuris ignorantiam. ..  rex pretendere posset.. .

IV. Miklós pápa 1288-ban így vádolja Lászlót: ,,degis divina et humana 
lege vetiti criminis labe pollutus."^ Az ilyen és ehhez hasonló vádakra felelte 
a király Lodomér megbizottainak, amint ez az érseknek a pápához intézett 
leveléből kitűnik: ,,Ip se.. .  mihi sum lex nec aliquorum astringi patiar legibus 
sacerdotum.. . Non est domini vestri legem nobis impendere, sed impositam 
per nos sequi, obsequendi eum manere debet necessitas, non auctoritas impe
randi."^ (A király e megjegyzésére még visszatérünk.)

László jogászainak azonban nemcsak ilyen, uruk személyét illető ki



fogásokkal kellett szembenézniük. Őelőttük állt az a feladat is, hogy a külön
féle egyházi fórumok előtti eljárások szabályainak ismeretében elhárítsák, 
kivédjék a királyt ért különböző egyházi fenyítékeket. Ők készíthették el 
László fellebbezését a pápához a legátus intézkedései ellen. A fellebbezés miatt 
azután a pápa 1279 decemberében készült bullájában szemrehányást tett az 
uralkodónak, kárhoztatva eljárását.^

Az egyház és a király közti küzdelem felvetette a királyi hatalom, a ^ki
rály és a korona jogainak", a pápaság és a magyar királyság viszcnvának 
problémáját elvi síkon is. A pápai követ ugyanis 1279-ben, a kun törvény 
szövege szerint elismertette a királlyal; „ ...(N o s) cum reliquis serenissimis 
regibus Hungáriáé,*. . .ab eadem (Romana ecclesia) regni gubernaculum sus
cepimus et coronam."25 Kun László továbbá egy 1279-es pápai oklevél szerint 
„coronam et regnum. . .  propter hoc specialiter obligando" vállalt kötelezettsé
get a kun törvények betartására^" de több, László halála után kelt pápai 
bulla szerint a király , , . . .  praedicta non servavit, dum viveret et se recognovit 
etiam non servasse, sicut ea per patentes apparent apertius litteras, quae in 
archivo sedis apostolicae conservantur."2- A pápai politika ezt a tényt is fel
használta 1290 után a magának igényelt, Magyarországgal kapcsolatos trón
betöltési jog alkalmasnak látszó alátámasztására. 1291-ben IV. Miklós utasítja 
a Magyarországra legátusnak kijelölt Johannes Aesinust, hogy Magyarországon 
mindenkinek hozza tudomására „Regnum ipsum ab antiquo ad Romanam 
ecclesiam pertinere, sibique fore.. .  obligatum."28

Természetesen László udvarában voltak olyanok is, akik a legátus mű
ködését a királyra nézve sérelmesnek találták. Ezekről mondja Lászlónak 
egyik 1280-as oklevele: „Quorundam pravorum consiliis depravati atque 
seducti, iw hoc (t. i. concilium Budense) w/errt MMwiaw estimantes..."2"
Ezek között az elemek közt az egyházzal szembeszálló oligarchákon kívül 
ott kereshetjük azokat a jogászi műveltségű, királyhű klerikusokat is, akik 
1282-ben bizonyos fajta ellentevékenységet kezdtek a kúriánál a király ér
dekében; tevékenységükre IV. Márton pápa 1282-ben kelt bulláiból derül 
fény. A pápa ebben az évben a magyar király peticiójára elismerte a király 
kegyúri jogait bizonyos magyarországi egyházi állásokkal kapcsolatban,"" 
1282-ben azonban más, nagyobb horderejű kérdés is felvetődött a római kúria 
és a magyar udvar közti tárgyalásokon. A pápa ugyanis a mondott év szeptem
ber 30-án kelt oklevelében biztosítja Lászlót: „ . .  .Nec excellentiam regalem 
deterreant littere quedam, quas 3Mper regno ei corono per ministrorum 
tuorum malitiam conquereris fraudulenter extortas, sciturus, qucd non est 
intentionis ecclesie in iura celsitudinis Regalis obrepere, vel tecum agere 
captiose...""i A király tehát eljárt Rómában „valamiféle levél" miatt, 
„amelyet szolgáinak rosszindulata csikart ki, országáról és koronájáról." Nem 
tudni, hogy milyen oklevélről van itt szó, esetleg a kun törvényről, mert ott 
is arról van szó, hogy a király elismerte: a koronát és az ország kormányzását 
arómai egyháztól kapta. A pápa 1282-ben mindenesetre csökkenteni igyekezett 
annak a „litterae quaedám"-nak a jelentőségét, amely az „országról és koro
náról" szól, és meg akarja nyugtatni a királyt: nem áll szándékában az egy
háznak a királyi fenség jogaiba belopakodni. Túl sokat ebből a pápai oklevélből 
nem tudunk meg, ennyit azonban rekonstruálhatunk: 1282-ben a király és 
környezete alkalmasnak ítélte a helyzetet arra, hogy a pápai kúriával szemben 
némileg megszilárdítsa pozícióját. A király kegyúri jogainak elismerése tekin
tetében az akció nem volt eredménytelen, egy nagyobb jelentőségű, de ma már
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közelebbről nem tisztázható ügyben azonban, amely az „országot és a koro
nát" érintette s úgy látszik, a pápaság Magyarország feletti felsőségének kér
désével volt kapcsolatos, akirály hívei nem érték el kívánt céljukat, legalábbis 
nincs rá adatunk az okleveles anyagban.

Az előbbiekben idéztük Kun László egyik kijelentését hatalmával kap
csolatban. Szerinte magának ő maga, a király a törvény, és nem tűri, hogy 
bárki is korlátozza. Fontos következtetések adódnak László király szavaiból. 
A király mellett az esztergomi érsek megbizottaival való tárgyalásokon nyil
vánvalóan részt vettek kancelláriájának tagjai is. A királyi kancelláriában, 
amint Bartal bizonyítását továbbvíve kimutattuk, ismert volt a római jog, 
és ismertek voltak annak kézikönyvei. A justinianusi Institutiokban pedig, az 
1,2.6 alatt olvasható a híres tétel az uralkodó hatalmáról: „Quod principi 
placuit, legis habet vigorem. . ."  Ez a megállapítás egybevág László kijelen
tésével: „Ipse mihi sum lex"! Ez a tétel nem keletkezhetett önmagától a 
király fejében, annál inkább a kancellária jogászai között, akik éppen a római 
jog tételeire hivatkozva keltek uruk, a király érdekeinek védelmére. A magyar 
kancelláriának egy 1274-es oklevele szintén ügyelem re méltó, érdekes dolgokat 
mond a király hatalmáról, szinte poétikus megfogalmazását adja a király 
idézett, büszke tételének: „Quia cor regis in manu Dei est, et quo vult, in
clinat illud, reprehensibile non debet iudicari, si Regia sublimitate decorati 
secundum diversitatem temporis se in suis varient actibus. . .

Nem mindennapi arenga ez Árpád-kori okleveles gyakorlatunk termékei 
között. Éppen a hasonló gondolatokat fejtegető arengák ritkasága és az 
adott körülmények miatt tulajdoníthatunk bizonyos jelentőséget neki: a királyi 
hatalom mélypontra jutása idején, amikor a király hatalma a feudális anarchia 
következtében meggyengült, a királyi kancellária az uralkodó teljhatalmát 
senki által felelősségre nem vonhatóságát hirdeti! Ennek az oklevélnek a 
gondolatai, párhuzamba állítva a király fentebb idézett kijelentésével, vilá
gosan mutatják, hogy a király, a hatalmának megerősítéséért folytatott 
fáradozásai során, különböző ellenfeleivel szemben igénybe vette kancelláriája 
tagjainak elméleti, részben a római jog tételein alapuló, a királyi hatalom 
korlátozatlanságának hirdetésében kifejeződő segítségét.

Az itt felsorakoztatott adalékokon kívül még van egy fontos bizonyíték 
arra vonatkozóan, hogy a király jogászai uruk jogainak védelmében jogi 
tevékenységet fejtettek ki. 1276-ban ugyanis, mint ismeretes, IV. László 
a veszprémi egyháznak (melynek prépostja az itt többször említett jogi doktor 
Pál mester) adományt tett, az egyházat ért károk, köztük az elpusztult 
iskola helyreállítására. Az adománylevél szerint a veszprémi iskolában „cultus 
iustitiae ad regni inra eon.serranda obtinuit principatum."^ Függetlenül 
tehát a sokat vitatott kérdéstől: hogy a veszprémi iskola főiskolai jelleggel 
birt-e vagy sem, egy bizonyos, ott, amint az oklevél leszögezi, jogi oktatás 
folyt „az ország jogainak megőrzése érdekében".

Fejtegetéseinket lezárva megállapíthatjuk, hogy az okleveles anyagban 
található adatok a római jog ismeretének bizonyos, nem túlságosan széleskörű 
alkalmazását igazolják a XIII. század második felében Magyarországon is. 
Rövid gondolatmenetünkben a jelzett alkalmazási területek egyikének, a 
királyi kancelláriának ilyen szempontú megügyelését tűztük ki célul. Ha 
sikerült csak részben is a kancellária tevékenységében a római jog ismereté
nek lecsapódását igazolni, és ezzel a Kézai-krónika római jogi vonatkozásait 
bizonyos keretbe illeszteni, akkor kívánt célunkat elértük.
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4. Kézai Simon, a „fidetis clericus*'

Az előző fejezetben megkíséreltük kimutatni, hogy IV. László környeze
tében voltak jogi, sőt római jogi képzettségű emberek, és ezeknek a tevékeny
sége összhangban volt a király politikájának irányával. Lássuk most, mint. 
illeszthető bele ebbe a környezetbe Kézai Simonnak az a képe, amelyet az 
eddig is általában neki tulajdonított krónikarészekből kielemezhetünk.

Kézai műveltségének szkolasztikus elemére a krónika előszavának a 
magyarok ördögi eredetét szkolasztikus terminusokban* cáfoló passzusával 
kapcsolatban már Bartoniek Emma^ és Horváth János^ is rámutattak. 
E szkolasztikus elem mellett azonban egyéb rétegek is megkülönböztethetők 
Kézai műveltségében. A krónika asztrológiai vonatkozásaira már Madzsar 
Imre rámutatott a Történeti Szemle 1922-es évfolyamában, és abban a tény
ben, hogy a bevezetésben, a IV. fejezetben, és a kétségtelenül Kézaitól szár
mazó LXXIV. fejezetben egyaránt megtalálhatók ezek az asztrológiai tájé
kozottságra valló helyek (a LXXIV. fejezet valóságos kis horoszkóp!) a 
krónika megfelelő helyeit illetően Kézai szerzőségének egyik legfontosabb 
bizonyítékát fedezte fel.'* A király horoszkópjának szavai: „ . .  .constellatio.. .  
in audacia et caeteris vi"tutibus naturalibus subministrat"s elárulják, hogy 
Kézai, mint az asztrológiában jártas ember, az asztrológia melyik irányzatát 
követte. A korabeli teológia ti. sokat hadakozott az asztrológiának azzal az 
ágával, amely a planéták befolyásának körét kiterjesztette a fizikai világon 
túl, az emberi lélekre és a történelemre is, azt tanítva, hogy az egyes vallások 
jelentkezése és fennállása bizonyos meghatározott bolygók uralmával kap
csolatos. A teológusoknak ez annyira fontos probléma volt az akaratszabadság 
Szempontjából, hogy maga Aquinói Tamás is foglalkozott a kérdéssel .s Ezek 
ellen az asztrológusok ellen a legfőbb kifogás az volt, hogy ,,opus gratiae 
naturae voluerunt attribuere."? Mármost, ha Kézai szerint a konstellációnak 
a naturales (=  testi, természeti) virtutes tekintetében van befolyása, nem 
pedig a belső, erkölcsi tulajdonságok dolgában, akkor ebből az következik, 
hogv a krónikás egyrészt ismerte az egész problémát, másrészt pedig ebben 
a kérdésben álláspontja fedte a szkolasztikáét.s Talán erre az asztrológiai 
érdeklődésre vezethető vissza a dürnkruti csata elbeszélését lezáró hasonlat: 
a nemesek úgy álltak a király körül, ,,sicut stellae caeli absque numero."s

A 74—75. fejezet s a II. appendix passzusaiból azonban nemcsak Kézai 
műveltségének elemeire következtethetünk, hanem több-kevesebb valószínű
séggel képet alkothatunk magunknak az író politikai állásfoglalásáról is.

Közismert dolog Kézai mesterről, hogy urának hűséges embere és, mutatis 
mutandis, királya ügyének propagandistája. Művének egyik célja, hogy 
királyát védje, s ennek a célnak érdekében szinte agyafúrt diplomatamód
szerrel jár el. Módszereit az adott körülmények határozzák meg. A krónika 
a király és a klérus közti küzdelem nagy összecsapása, a kun törvények 
kibocsátása után keletkezett. Kun László hátrálni kényszerült a pápai be
folyás, az egyházi hatalom elől. A királynak ez a kényszerű defenzívája szabta 
meg Kézai művének jellegét, hangját is.

A forráskritika eddig nem törődött sokat a 74. fejezetnek azzal a részével, 
amely elbeszéli, hogyan hívta segítségül Rudolf a magyar királyt Ottokár 
ellen. Rudolf „Hungáriáé regem magnificum, tamquam filium sanctae ecclesiae 
catholicae sibi postulavit hunpliter in auxilium, perpetua amicitia seipsum 
eapropter eidem obligando. Adiicicns insuper, ut in eo quoque sanctae ecclesiae
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Romanae summum servitium exhibere videretur. Ipse vero auxilio simili 
quandocunque a rege Hungáriáé foret requisitus, deberet subvenire."'" 
Ez a szövegezés, főleg a szövetségi ajánlat formulája, azt a benyomást kelt
heti, mintha Kézai egy német királyi oklevél alapján dolgozott volna. E fel
tevést azonban egyáltalán nem erősíti meg az Ottokár elleni hadjárattal 
kapcsolatban a magyar királyhoz intézett Rudolf-féle oklevelek vizsgálata.

Ezekben ugyanis Kun László segítségül hívásánál hasonló egyházra 
hivatkozást nem találunk. Azt az elképzelést, hogy itt az író kitalálásával 
van dolgunk, kizárja egy 1278-as oklevél, amelyben a német király László 
kérésére közbenjár a pápánál, János óbudai prépost, magyar királyi ál- 
kancellár fehérvári préposttá választásának megerősítéséért." Ebben többek 
között a következő áll:

„ . . . r e g e s  H ungáriáé f id e m .. .  a  suis sanctis progenitoribus ten u e rin t e t  observent, e t  
funioutes ten to rii sui per am piissim a vesta  te rrarum  in te r scism aticorum  et gentiiium  am piiave- 
r in t  n a tio n e s .. . N ov issim e.. .  Ladisiaus iitustris R ex devotione fidei e t  reveren tia  Sedis apostoii- 
oae progenitorum  suorum  in ipsa tenera  a e ta te  actus strenuos m u te tu r e t . . .  ob reverentiam  
. . .E o c io s ia e . . .  ad conterendos hostes im perii ab  o b o e d ie n tia ... R om anae Ecclesiae superba 
cervice quodam m odo decim antes, suam  duxerit m ilitiam . . . "

Első pillantásra, is feltűnő, hogy Házainál is és a német királyi közben
járó levélben is Rudolf az Ottokár elleni segítséget az egyháznak tett szol
gálatként értékeli. Ezt a hasonlóságot kissé nehéz lenne azzal magyaráz
nunk, hogy krónikásunk ismerte volna a pápához írt közbenjáró levelet, 
bár ez nincs teljesen kizárva. A dologra fény derül, ha Rudolf oklevelét össze
vetjük az 1279. június 23-i kun törvény arengájával.'": ,,...(n o s) divinae 
visitationis exordium ... in progenitore nostro sancto Rege Stephano a 
sancta Romana Ecclesia recognoscimus. . .  cupientes toto mentis annisu 
tentoria fidei domenicae ampliare eiusdem sanctissimi Regis Stephani pro
genitoris nostri vestigiis pro modulo inhaerentes. . ." Ez a helv áruló, a jel
legzetes fordulatok hasonlósága alapján joggal következtethetünk arra, hogy 
Rudolf oklevele egy, a fehérvári prépostválasztás megerősítése érdekében 
közbenjárását kérő magyar kirátyi oklevél alapján készült,'" IV. László 
érdemeinek leírásánál annak fordulatait vette át, tolmácsolva a pápai kúriá
hoz. A magyar kancellária, úgy látszik, a nemzetközi diplomáciai érintkezés
ben felhasználta a királynak a dürnkruti csatában való részvételét, az egy
háznak tett szolgálatként tüntetve fel. Azon a tényen, hogy a dürnkruti 
csatában való részvéte! bevonult a kancellária diplomáciai fogásainak fegyver
tárába. nem változtat sokat az a lehetőség, hogy, amint erre a Kézai-féle 
szövegből esetleg következtetni lehetne, a fentebbi értékelésnek az alapja, 
ha nem is Rudolfnak valamilyen oklevele" (ilyent, mint mondtuk, nem 
találtunk), hanem esetleg valamilyen szóbeli üzenete lehetett volna.

A krónikás tehát itt úgy látszik, a kancelláriai diplomácia egyik fogását 
dolgozta bele művébe a király védelmében. A mód, ahogyan beledolgozta, 
igen ügyes. A krónikás maga nem szólal meg, talán azért, mert gyanús le
hetne, ha maga az író nevezné a cseh hadjáratban való részvételt az egyház 
érdekében álló szolgálatnak. Nem maga mondja, hanem a római királlyal 
mondatja, éppen a kényszerű visszavonulásnak Kun László és hívei számára 
súlyos éveiben, hogy László az egyház hű fia és látható, hogy a hadbavonu- 
lással a római egyháznak a legnagyobb szolgálatot tette. Ez az eljárás tényleg 
hatásos propaganda László király mellett.
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A király és az egyház közti ideológiai harcnak, vitának I. István király 
alakja állhatott az egyik gyújtópontjában. Bartoniek Emma hívta fel rá a 
ügyeimet, hogy az István királyra és a korona-kérésre való hivatkozás szol
gáltatta a római kúria számára a Magyarországgal kapcsolatos pápai hűbér
igények jogcímét.'" István királyra ilyen szempontból VII. Gergely pápa 
hivatkozott először,'" de belefoglaltatta a pápai legátus az István király és 
a pápa közti kapcsolatnak az egyház számára kedvező magyarázatát 1233- 
ban a beregi egyezmény oklevelébe'? és 1279-ben a kun törvény arengájába 
is'". István királyra hivatkozott királyjelölési jogának alátámasztására 
VIII. Bonifác pápának 1301-ben Miklós legátushoz intézett, és Bartoniek 
bizonyítása szerint a beregi oklevél fordulatainak felhasználásával szerkesztett 
bullája is'". Hogy ezt az István királyra alapozott pápai igényt mint utasí
totta vissza 1309-ben az egész magyar birtokos nemesség, és mennyire tartóz
kodóan fogadta III. András idejében Lodomér esztergomi érsek és János 
kalocsai érsek, Kun László hajdani alkancellárja is, köztudomású."" Ismeretes, 
hogy milyen választ adott az egyik feudális nemesi csoport a pápai hűbér
igényre: a Rheimchronik szerint a kereszténység elhagyásával fenyegetőztek 
és jogaik megalapozásánál nem az istváni államalapításra, hanem a sok vér
áldozattal végrehajtott honfoglalásra hivatkoztak."'

Ez az ideológia kétségtelenül nem egyszerre, deus ex machinaként jelent
kezett. Kapcsolatban állhatott ezzel a felfogással annak a Kézai előtti króni
kásnak az álláspontja, aki Horváth János szerint, mint oligarchikus beállí
tottságú író, az egész Árpád-háznak ellenfele volt, és aki krónikájába olyan 
kitételeket vett át a XI. századi Gestából az államalapító királyról, amelyek 
IV. László idején az adott körülmények között, súlyos támadásszámba 
mehettek az egyház és az egyház által sokat idézett István király ellen.

Lássuk, mint írja le ez a krónikás a magyarok megkeresztelését és milyen 
szerepet tulajdonít az egész államalapításban az idegen lovagoknak:

Géza fejedelem „ . . . d u m  m onitu  illos convertere non posset, paganism is ritibus deditos 
e t  in ten tos, oportebat quosdam arm is odom are,. . .  ad  quod faciendum  quia piures fuere fidoi 
repugnantes, quam  quippe adhaerentes, necessarium  hab u it desiderium  suum divuigare regibus 
e t  principibus C hristian is. . .  non soium iuvam en transm iserun t, sed etiam  personaiiter ad ierun t, 
quibus fu e ra t H ungarorum  crudelitas nociva ac ex o sa . " 2 2

„ A d ie ru n t . . .  is tis diebus H u n t e t Pasm an, qui Sanctum  Stephanum  regem in flum ine 
Coron gladio Theotonico more accinxerun t. . . Isto rum  itaque com itum  dux Geicha fretus auxiiio 
e t  sanctus rex S tephanus suus filius e t  divino potius, quosdam  rebelles arm orum  terroribus 
nonnullos voluntarie converterun t ad b ap tism um . . .  Is to rum  etiam  concilio e t  auxilio super 
H ungaros rex e s t constitu tus, pluresque nobiles H ungari duci Cupan adhaerentes baptism um  
fidem que respuentes ad  tu rp ia  serv itia  su n t detrusi. Illis nam que in  gerendis iudicatus est nobilior, 
qu i fidei Christi citius adhaesisse t."^

Az államalapításnak, a kereszténység elterjesztésének ezzel a „rideg 
realizmussal""' szóló leírásával szemben egészen másként beszél a térítésről 
és István királyt éppen mint erős kezű uralkodót magasztalja az a XIII. 
század második felében keletkezett István király-himnusz,"" melynek szerző
jét Mezei László egyik tanulmányában"" az esztergomi augusztinusok közt, 
sugalmazóját pedig Lodomér érsekben találja meg:

N am  u t  A thila sub rege 
hungarorum  populus 
tirann id is tata iege 
sev iit incredulus

[24



V ir beatu s pardum  nem pe 
fert ad caulas ovium 
e t leonem ad  praesepe 
bovis ferocissimum 
m inis precibus e t  donis 
te rre t, m ulcet, in c ita t. . .
. . .  Si plebs ita  suscepisset 
alium  discipulum  
forsitan  ei m isisset 
deus quendam  alium  
sed rebellis gens e t  fortis 
gens grandis audacie 
per eundem  virum  fortem  
danda fu it gracie.
M agnus Samson ad  dom endum  
leonem im m ittitu r 
ad ungaris predicandum  
rex  fo rtis  e lig itu r. . .

Mezei szembeállítja a himnusz Attila-ellenességét és István-dicséretét 
a krónika Attila iránti rajongásával és arra a megállapításra jut, hogy Lodomér 
érsek a himnuszban annyira kiemelt keménykezű István király ábrázolásának 
a magyar papság körében való széleskörű elterjesztésével ellensúlyozni akarta 
az Attila-kultuszt, melynek középpontja éppen az egyházzal küzdő király 
udvara. Kérdés, vajon Kézai hogyan foglalt állást ebben a kérdésben, 
vajon elődjének, az oligarchikus szemléletű írónak, vagy az érsek körének 
véleményét osztotta-e?

Kézai elődjének ezt a ,,rideg realista" elbeszélését átalakította: először 
is kijelenti, hogy a Géza hívására Magyarországra jött idegen nemesek közt 
voltak olyanok is, akik ,,amore Dei" jöttek, ,,ut ipsum ducem contra paganos 
qui fidem non occiperent, adiuvarent."^' A Hont—Pázmán nemzetség őseinél 
csak annyit említ, hogy Istvánt német szokás szerint karddal övezték fel, 
és teljesen elhagyta azt a leírást, amely szerint István a német lovagok taná
csára és segélyével lett király a magyarok felett, és sok magyart szolgaságra 
vetettek, a pogánysághoz való ragaszkodásért. Hiányzik Kézainál az a hely 
is, amely szerint a térítésnél azért volt szükség az idegen fegyverekre, mert 
több magyar volt a régi hit híve, mint a kereszténységé. Kimaradtak tehát 
művéből azok a részek, amelyek a másik krónikában, az államalapító király 
nevét a fegyver útján való térítéssel, az ideyeM erede(% királyság megteremté
sével és számos nemes magyar szolgaságra vetésével tették emlékezetessé. 
Az államalapítás és a kereszténység elterjesztése körüli véres harcokat ter
mészetesen Kézai sem mellőzhette el teljes hallgatással, a dolog ódiumát 
azonban nem István királyra hárította, hanem Gézára; az egészet Gézával 
kapcsolatban egy aránylag rövid intézi el: , , . . . manus gestabat
sanguine humano maculatas nec erat idoneus ad fidem convertere tantam 
gentem ... "2s

Krónikásunk ilyen módon átfésülte munkáját, elhagyta belőle azokat a 
részleteket Istvánról és az államalapításról, amelyek nem fértek össze az ő 
István-koncepciójával. E kihagyásokat indokolta az adott helyzet is. A pápai 
hatalom látszólagos győzelme után helytelen politika lett volna Kézai részéről 
az István király-ellenes támadás folytatása. A király, IV. László védelemre 
szorult az egyházzal szemben. Ebben a helyzetben Kun László fidelis clericu- 
sának nem a királynak az egyházzal szembeszálló magatartását kellett iga
zolnia, hanem a klérus vádjaival szemben azt kellett bizonyítania, hogy
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ura. nem ellensége az egyháznak, és éppen ezért indokolatlanok az ellene 
hozott egyházi rendelkezések. Kézai azt tette, amit tenni lehetett, és kellett: 
a LXXIV. fejezetben éppen királyának igazolására hivatkozik a szent 
ősökre, és ezzel előkészíti az átmenetet művének utolsó, a király védelme 
szempontjából legsikerültebb fejezeteire, az ún. II. appendixre.

írónk tehát, amint látjuk, eléggé elhatárolta magát elődjének, az oligar
chikus szemléletű írónak álláspontjától. Kérdés viszont, hogy ezeket a ki
hagyásokat nem valamiféle egyházias gondolkodásmód sugallta-e? Szerintünk 
itt megint a fentebb vázolt, szinte diplomatára valló eljárással, nem pedig 
a klérus álláspontjához való közeledés céljából tett változtatással állunk 
szemben. Tételünk igazolására elég csupán felvetni a kérdést: vajon egyházias 
gondolkodásúnak mondhatjuk-e azt az írót, aki az egyház közismert ellen- 
télének, IV. Lászlónak egyetlen, az egyházzal szembeni fellépést illető csele
kedetéről sem akar tudni, hanem, bár csak közvetve, a szent ősök nem méltatlan 
utódának (a pápai oklevelek többször is állítják ezeket követendő példaként 
László elé!) és az egyház hívének mutatja be. Ugyanezt mondhatjuk Kézai 
Attila-ábrázolásáról is. Az idézett himnusz Attila uralmával kapcsolatban 
tyrannist, zsarnokságot említ. Kézai is tud arról, hogy a hun király félelmes 
uralkodó volt, ő azonban severitasról és nem tyrannisról beszél, és kiemeli 
a hun király népszerűségét és bőkezűségét. (,,Liberalis ac communis".) Ugyan
csak kiemeli, hogy az idegenek, külföldiek, szerették és sokan jöttek hozzá 
ilyenek, mert lehetőség szerint kegyesen bánt velük.2" (Mindenesetre érdekes, 
hogy a különböző idegen eredetű hospeseknek adott magyar királyi privilé
giumok is gyakran hangsúlyozzák a magyar uralkodók jóindulatát a hozzájuk 
jövő külföldi híveik iránt. A krónikás, úgy látszik, Attila zsarnokinak el
képzelt képét enyhíteni, szelídíteni igyekszik azáltal, hogy a középkori ,,ideális 
keresztény fejedelem" egyes stereotip vonásait próbálja rávetíteni.)

Kézai ezt a királyt védő tendenciát nem téveszti szem elől a második 
appendix megírásánál sem. Horváth János könyvében alapjában véve helyes 
módszerrel kísérelte meg ennek a sokáig zavaros és értéktelen kompilációnak 
tartott krónikarésznek az értelmezését. Az ő fejtegetéseihez sok hozzátenni 
való nincs és értelmetlen dolog lenne a könyv megállapításait szükségtelenül 
ismételni. Ezért inkább más oldalról próbáljuk a kérdést megközelíteni.

A második fejezetben idézett arengák mindenesetre igazolják, hogy a tár
sadalom nobiles-ignobiles-re bomlottságának problémája magyar földön 
először nem Kézai korában vetődik fel. Ilyen szempontból tehát a Kézai- 
krónika válasza erre a kérdésre nem áll előzmények nélkül, nem valamiféle 
varázsütésre feltűnt jelenséggel állunk szemben. A hun-krónika megfelelő 
helyeinek és az appendix társadalomszemléletének egységes képbe illeszkedő, 
a szolgaság eredetét magyarázó passzusaiban igyekeztünk ugyanannak a 
szerzőnek kezevonását és társadalomszemléletének új, laikus világi elemeit 
kimutatni. Megpróbáltuk legalább a körvonalait megadni annak a jogászi 
műveltségű kancelláriai körnek, amelyben ez a formájában jogászi társadalom
szemlélet életre kelt. A II. függelék keletkezését azonban csak a megírás 
korának társadalmi fejlődésével, mozgalmaival kapcsolatban lehet kielégítően 
megmagyarázni. Az egységesedő dolgozó osztály harca a szabad költözésért 
a fokozódó terhek ellen, a serviensek és a felemelkedő várjobbágy-elemek 
communitas-szá (bár e terminus még szinte anakronizmus) szervezkedésének 
kezdetei, a tomboló feudális anarchia, a király és az egyház között folyó 
küzdelem, a pápaság beavatkozásai, a király kísérletei a serviensekkel való
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összefogásra az oligarchia eilen, a kun kérdés, a világi és egyházi nagybirtok 
ellentétei: ezek az összetevői annak a társadalmi környezetnek, amelvből 
ez a társadalomszemlélet kisarjadt. Ez a társadalmi helyzet élezte ki annyira 
az egyes ellentmondásokat, hogy a kancelláriai jogászok körében (ezekre 
célozhatott az appendix írója: quosdam monet, quid sint udvomici
castrenses alii conditionarii, libertini et mancipia. . .  et unde esse habeant."so) 
megérlelődött az a válasz a felmerült problémákra (a már említett előzmények 
után), amely előttünk áll az appendixben.

Először Erdélyi László, majd Győrffy Györgyi figyelmeztettek arra, 
hogy az appendixnek a fogolyfelszabadítást elbeszélő részletei szoros kap
csolatban vannak a kun törvényekkel és a felszabadítás egyes mozzanatainak 
leírásánál az 1279-es események szolgáltatják a történelmi hátteret. A kunok
kal kapcsolatos események azonban az elbeszélésnek csak mintegy nyers- 
R*nyagát. adhatták meg. A kun probléma önmagában nem magyarázza meg 
azt, hogy Kézai miért bocsátkozik fejtegetésekbe a dolgozó osztály egyes 
rétegeinek eredetéről, miért szerepelteti István királyt ezzel kapcsolatban, 
és miért ilyen szerepben.

A kiinduló pont kétségtelenül itt is urának, Kun Lászlónak védelme. 
Ez a védelem közvetett, de annál ügyesebb. Tudni való, hogy Kun Lászlót 
ellenfelei halála után is felelőssé tették a magyar parasztság sorsának romlá
sáért (pl. Kun László szekerének hagyománya a Képes Krónikában). Fel
tételezhető, hogy ez a vádaskodás még László életében beleilleszkedett az 
ellene irányuló hangulatkeltésbe, eppen az egyház részéről. A krónikás azonban 
fordít egyet a dolgon: elsősorban azokat a nemeseket hibáztatja, akik „potiores 
regni, vivere volentes otioso et habentes captivos sine numero, non dimiserunt 
eos abire liberos'^, azaz a nagybirtokosokat; ő ellenük lépteti fel együttesen 
a királyt és a püspöki kart. Ezt a mozzanatot érdemes egy kissé szemügyre 
venni. Az író itt, mint Horváth János kimutatta, az egyház tekintélyére 
hivatkozva, követeli a foglyok, a rabok szabadonbocsátását. A függelék 
vége felé a király és a püspökök együttes erővel kényszerítik a magyarokat 
a szabadonbocsátásra, ,,compulsi quidem sunt per sanctum regem Stephanum 
ac praelatos."S3 Ez az István-ábrázolás nem sokat változtatott a motívumok 
szempontjából a Kézai-előtti István-portrén. Itt is, ott is megtalálható 
István király fellépése a magyarok ellen az egyház rendelkezésének végre
hajtásáért; csakhogy ott István fegyveres fellépésének eredményeként sok 
embert szolgasagra vetettek, itt viszont éppen a szolgaság ellen a foglyok 
felszabaditasa érdekeben jár el a király. Nem kétséges, hogy Kézai azért 
hagyta ki munkájából az említett, István királlyal kapcsolatos részeket, 
mert azok nem illettek bele az ó István-elgondolásába: neki éppen nem 
szolgaságra veto, hanem felszabadító királyra volt szüksége. De vajon miért 
éppen István királyt szerepelteti és mi húzódhat meg az államalapító király 
alakja mögött? Hivatkoztunk már olyan megállapításokra, amelyek az 
appendix egyes mozzanatainak történeti alapját az 1279-es és következő 
kun eseményekben fedezték fel. Gyorffy György szerint Kézai egyszerűen 
a korabeli esemenyeket vetítette vissza a XI. századba. Ha ez így van, akkor 
István király appendixbeli szolgafelszabadító szerepe mögött Kun László 
tetteit kereshetjük, aki az egyház által sugalmazott kun törvények betartá
sára (köztük a keresztény foglyok elbocsátására) fegyverrel kényszerítette 
a kunokat, úgy, miként — Kézai szerint — István király a magyarokat. 
Az István király appendixbeli szereplése és IV. László tettei közti párhuzamot
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jól láthatták a kortársak, a szemtanúk is, akik előtt Kézainak urát védenie 
kellett. Őelőttük ennél hatásosabb védelemre nem volt szükség: a krónikás 
ugyanis azzal, hogy IV. László dolgait Istvánra vetítette, egyrészt igazolhatta, 
hogy ura nem lehet ellensége az egyháznak, hiszen azzal karöltve, a pápai 
rendelkezések szellemében cselekszik, másrészt pedig tetteit egyenesen az 
egyház részéről annyiszor követendő példaként állított ős, István tetteihez 
mérte. Kézai így kivédhette a klérus által hangoztatott vádakat: László 
király ugyanazt tette, mint a szent ős, akinek méltó utóda. Ezzel az eljárással 
szinte hasonlóvá tette Lászlót és Istvánt. Azt, hogy az ilyenféle védelem 
mennyire időszerű volt, mutatja IV. Miklós pápának egy 1288-ban Lászlóhoz 
intézett oklevele, amelyben megvádolja a királyt: „ . .  .tu  desertis progenito
rum vestigiis, fallibili collusione d e g e n e r a n s . . .Bár ez az oklevél 1288- 
ban íródott, valószínű, hogy hasonló formulázású vád már azelőtt is érte 
a királyt.

Nem kevésbé érdekes kapcsolatba hozni a korabeli eseményekkel a 
Kézai-krónika 96. fejezetének egyik mondatát, amely a Hartvik-legenda 
egyik passzusa nyomán készült és amelyet állítólag II. Szilveszter pápa 
mondott Istvánnal kapcsolatban a magyar klérus megbízottainak: ,,. . .Eccle
sias regni sui eius committo arbitrio ordinare, captivos per eundem redemptos 
ei tantummodo possidere." Mindjárt feltűnő, hogy a krónika arbitriumot ír 
a legenda dispositio-ja helyett. Ez a terminus erősen hangsúlyozza a király 
jogának csorbítatlan, nem-korlátozott voltát. (Gondoljunk csak a „liberum 
arbitrium" — szabad akarat fogalmára.) Utaltunk már arra előzőleg, hogy 
a pápai kúria milyen következtetést vont le a Szilveszter pápa és István 
király közti kapcsolatból. Ezt a. kapcsolatot Kézai is ismeri, de ő a pápai fel
hatalmazás tényéből azt a mozzanatot emeli ki, hogy a pápa rábízta a magyar 
királyra az egyházak szervezését.^ A királyi főkegyúri jog hangoztatásának 
Házainál aktuális politikai jelentősége is lehetett. A pápai követ ugyanis 
a király kiközösítése után betöltött olyan magyar egyházi javadalmakat is, 
melyek a király adományozási joga alá estek. IV. László ezt magára nézve 
sérelmesnek találta és ebben a tárgyban peticiót nyújtott be a római kúriában. 
A pápa azután 1282-ben elismerte a király patronátusát a szóbanforgó java
dalmak felett.36

Az appendix némileg arra is enged következtetni, hogy írója hogyan 
foglalt állást a korabeli társadalmi harcok problémáiban is. Ahhoz, hogy ezt 
a kérdést megítélhessük, előbb meg kell fontolnunk, vajon a XIII. század 
70—80-as éveiben milyen captivus-elemei lehettek a magyar társadalomnak. 
A történeti irodalomban nemegyszer utaltak arra (így Győrffy György is), 
hogy a magyarok és kunok a XIII. században számos ízben hurcoltak Magyar- 
országra külföldi hadjáratokban ejtett foglyokat és ezeket itt rabságban 
tartották. A kun törvényből tudjuk, hogy a kunoknak voltak Magyarországon 
ejtett foglyaik is.

Amikor Kézai a királyt fellépteti a foglyok felszabadítása, azaz szolgából 
jobbággyá tétele érdekében a magyarok, elsősorban a „potiores regni" ellen, 
akkor ezzel a hatalmaskodó világi nagybirtoknak az egyház, a kisebb birto
kosok és nem utolsósorban a parasztság érdekében való megfékezését a királyi 
hatalom feladatává nyilvánította. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy 
a II. appendixben nem az egész communitas ragaszkodik a végsőkig a foglyok 
visszatartásához, hanem a „potiores regni". Az író szemében a potiores, a 
nagybirtokosok magatartása: törvényellenes visszaélés, hiszen a foglyok a
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,,Iega,lis" teher, a cenzus fizetését szabályszerűen magukra vállalták, ,,per se 
censum dare susceperunt", tehát uraik nem bánhatnak velük rabszolgaként, 
kényük-kedvük szerint. A krónikás, úgy látszik az alávetett osztály szolgál
tatásainak szabályozott rendszerét tartotta a rendes, normális állapotnak, 
s szerinte az egyház és a király feladata annak megtartásán őrködni.

Az appendix egy másik helyén, a várjobbágyokkal foglalkozó sorokban 
ismét arról tanúskodik, hogy Iíézai a várjobbágyok kérdésében szintén a 
királyi hatalom erősítése mellett foglalt állást. A királynak minél több tőle 
függő fegyveres kézre volt szüksége, amelyek mentesek a bárói befolyástól. 
Ezt az uralkodó leginkább nemesítésekkel érhette el, többek közt éppen a 
felbomló királyi várszervezet katonáinak, a várjobbágyoknak a nemesítésével. 
Ezeknek a nemesítéseknek nagybirtok- és báróellenes élét nemegyszer maguk 
a nemesítő oklevelek arengái is elárulják, pl. 1279-ből:

. .  - hi, quibus nob ilita te  decorata  libertás redd itu r, ad  anim os regiae libera lita tis m unit i- 
centiaeque cumulos revocant e t  sollicita in ten tione gra tiae  sibi p raes titae  im m ensam  considerant 
quan tita tem , pro regibus e t regno quibusvis adversita tum  tu rb in ibus v itam  e t personas objicere 
non fo rm id a n t . . .  I n . . .  deliberatione habuim us nobilium  num erum  eo propensius d ila tare , 
q u o . . . tem pestuosiora tem porum  pericula habuim us. Quorum  quidem  tum ultuosas tem pesta tes 
v ix  vel nunquam  ad pacatae tranqu illita tis  portum  educi posse speram us, nisi nobis fide lium . . . 
devotio  fam uletur."3?

Hasonló gondolatokat fejteget egy 1287-es, várjobbágyot nemesítő 
oklevél:

,,Cum condam  antecessorum  nostrorum  tem poribus non solum aliqua, sed m u lta  ino rd inata  
e t  confusa penitus in  praejudicium  coronae regiae fuerin t ad inventa , p lacuit ipsorum  serv itia  
sub certa  pensione designare, maximo, u t  nostri nobiles e t  m ilites in  nostro  exercitu  se a  m orte 
e t  sanguine non recusaren t."3«

Ha tehát Iíézai a várjobbágyok nemességét emlegeti, akkor ismét urának, 
a saját befolyása alatt álló katonaságot megteremteni akaró királynak poli
tikáját hirdeti.

A II. appendixnek ez a he'ye jó eligazítást adhat a Iíézai-féle commu
nitas nobilium társadalmi tartalmának megítélésére. A történeti irodalomban 
általános felfogás szerint az ,.egyazon nemesség" elmélet terjedésének, fejlő
désének legjobb talaja a serviens réteg volt. Ez az elmélet a serviens tartalom 
mellett egy bizonyos báróellenes elemet is foglal magában. Ez az elmélet 
ugyanis annak a nemesi közösségnek a gondolatát veti fel, amelynek a vár
jobbágy is tagja, függetlenül attól, hogy elszegényedett. Egy ilyen tétel 
valóságos kihívás a nagybirtokos oligarchiával szemben. Hogy Iíézainál ez 
a commúnitas-mezbe öltöztetett nemesi egyenjogúság-elmélet mennyire nem 
mesterséges egyéni kiagyalás, hanem a serviens-mozgalmak talaján meg
érlelődött, a kisebb nemesség érdekeinek megfelelő ideológia, legjobban az 
mutatja, hogy az író nem tekinti a communitast valamilyen elpusztult, 
ősi szervezetnek. Szerinte a communitas nobilium: a kor társadalmának 
élő valósága. Jól bizonyítja ezt az, hogy a fontos tételt, amelyet később 
annyit fognak hangoztatni s amely elsőnek ő nála nyer megfogalmazást, 
minden elvi megalapozás, fejtegetés nélkül idézi a derék ,,fidelis clericus": 
,,Palatinus, qui pro utilitate nobihum praeficitur." A nádor, a legnagyobb 
birtokú főurak egyike — mint a nemesek érdekében kinevezett tisztviselő...  
Kétségtelenül jámbor óhaja a servienseknek, de olyan óhaj, amely aligha 
állott ellentétben a királyi udvar felfogásával. Az appendix szerint ugyanis
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az egyik király, Kálmán is úgy bánt a nádorral, mint a nemesség képviselő
jével. Ez a motívum nem tartalmaz más egyebet, mint a jogilag egységes 
nemesség posztulátumát. Tekintet nélkül arra, bogy ez a tanítás fikció volt-e, 
vagy sem, annyit mindenesetre feltehetünk róla, hogy a sokfelől szorongatott 
László királynak a királyi hatalom védelmében az oligarchia és a széttagoltság 
ellen bizonyos segítséget jelenthetett a serviensekke! való összefogásban és 
így e tanítás előremutató elemekkel gazdagította a XIII. századi magyar

Gerle Jözs./

7. /e/ezetáez
* Horaótá </<ÍM03.* Á rpád-kori la tin  nyelvű irodalm unk stilusproblém ái, B p., 1954, 345 

és a  köv. 1.
2 Efíczy Beter; A népfelség elvének m agyar h irdető je  a  X II I .  században: Kézai Simon 

m ester. K árolyi-em lékkönyv, Bp., 1933, 560 és a köv. 1.
s B. Bzenípétery; Scriptores R erum  H u n g a ric a ru m ... B p., 1937— 38. (továbbiakban: 

SR H .) 1/147. 1., K ézai: c. 7., a  X IV . századi krónikaszerkesztésben (tovább iakban : Chr. XIV. 
saec.): c. 7., SR H . 1/256. 1.

'S R H . 1/172 1. K ézai: c. 42. (csak nála).
"S R H . 1/263. 1. Chr. X IV . saec c. 10.
* K övetkeztetésünkkel esetleg szembeszegezhető a  kérdés: nem  azonos-e a  „pro co?H?nMwt" 

a  „per commMnüotem"-mel? A k é t kifejezés nom inativusa, a  comm une és a  com m unitas kétség
telenül azonos jelentésű. A szóban forgó helyen azonban a  „pro com m uni" egyszerű m ódhatározó, 
az igazgatás fo rm ájá t jelöli, szószerint ford ítva: „com m une" m ódjára, azaz válasz to tt tisz t
viselőkkel, k irály  nélkül. A „pro com m uni" korm ányzás —  K ézai szerin t —  egyébként sem el
válasz tha ta tlan  kelléke a  com m unitas létezésének. A com m unitas ugyanis, m int a  szövegből 
kiderül, az állam alap ítás e lő tt sem korm ányozta m agát végig „pro com m uni". A „per com m u
n ita te m "  sokkal erősebb fordulat, m ert egyrészt m agát az „a lko tm ány jog i" te rm inust, a  com- 
m un ita s t vonja bele a  m eghatározásba és ezzel az igazgatás fo rm ájá t, m ód já t összebonyolítja 
m agával az igazgatási form ában élő közösséggel, m ásrészt a „p e r"  elöljáró kitételével a kifejezést 
m ég nyom atékosabbá teszi. A Kézai krónika „se regerent pro com m uni" kitételében a hangsúly 
a  „se regeront"-en van, a  „se regerent per com m unitatem " azonban az „alko tm ányjogi" te r
m inus használatában  a  „per com m unitatem "-re  to lja  á t  a  hangsúlvt.

A „pro com m uni" eredetisége m ellett szól az is, hogy a hun-krónikában még kétszer ta lá l
kozunk összetételével: a  21. és 22. fejezetben: „fu  coMtntMnt".

'S R H . 1/157. 1.
3 SR H . 1/161 és 1/276. 1.
'S R H . 1/193. 1. 

uo.
"  K ézai „alko tm ány jog i" következetessége ellen nem hozható fel érvül, hogy a  7. fejezet 

szerin t a  hunok Géza koráig törvényes szokásként az á lta luk  v á lasz to tt rek to rt és kap itányokat 
le tehették . A ttila  uralm a a la t t  azonban erre nem  volt lehetőség, és ennek következm ényeként 
ellentm ondás fedezhető fel az Író koncepciójában. Ez az ellenvetés azért nem állhat meg, m ert 
a krónika szövege szerin t a  v á la sz te tt tisztviselők ítéleteinek felülvizsgálhatósága és a  tisztviselő 
levá ltása  vo lt a  Géza koráig törvényesen m egőrzött szokás, nem pedig a tisztviselők választása. 
A ttila  a la t t  a  k irály  nevezte ki a  tisztv iselőket, nem  pedig a közösség, és ezért elm ozdításuk 
szükségképpen a  k irály  fe ladata  volt.

'3 Eőczy B.. i. m . 556— 557. 1.
" U o .  562. 1.
*3 A X III . századi m agyar városi szervezettel kapcsolatos term inusok közül néhány érdekes 

egyezést m u ta t, egyrészt a  krónika-beli com m unitas tisztviselőinek nevezeteivel, m ásrészt a  
com m unalis alkotm ányi: itáliai város állam ok m agistratusainak megjelölésével. Ezzel kapcsolat
ban érdekes vizsgálat elvégzése v á r a  k u ta tó ra : ki kell deríteni, mennyiben szám olhatunk a 
X II I .  századi Magyarország terü le tén  városi com m unitas-szervezetek meglétével. (Bizonyos 
nyom ok arra  u ta lnak , hogy igen, főleg Zágráb esetében.) Bizonyos következtetések m áris le
vonhatók a  krónikák com m unitasának eredetére vonatkozóan: először is valószínűtlen, hogy a 
m agyar városszerkezet com m unitasa le t t  volna a  fik tív  nemesi com m unitas példaképe. Kehezcn 
tehető  ugyanis fel, hogy a  krónikás m in t a  nemesség ideológusa (még ha a kisnemességé is) 
osztályának „ideá lis"  szervezetét a  feudális társadalom  rendjében a  nemesség ala tt álló m agyar- 
országi városok testü letérő l m in táz ta  volna. Ugyanígy nem valószínű, hogy a  fiaim át városok 
szervozete lő tt volna a  com m unitas nobilium  m in tá ja , hiszen ezek a  királyi udvar fölfogása
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szerin t a  m agyar korona a láv e te ttje i voltak . A nem ességnek éppen ellenkező m ag a ta rtá sá ra  
m u ta to tt  rá  Afá/yusz Elemér, a  köznemesség k ialakulásáról i r t  tanu lm ányában  (Századok, 
1942) a  ,,nobilis" szó jelentésváltozásával kapcsolatban.

A krónika-beli com m unitas és tisztviselőinek eredetére  vonatkozóan vizsgálódásaink 
korántsem  befejezettek, ezért erről pillanatnyilag pozitív m ondanivalónk nem lehet. A hun 
kap itányok  eredetéről azonban Gyár//y György olyan álláspon to t foglalt el, am ely szerin tünk 
nem  helytálló. E z t Írja: „A capitaneus első előfordulása: 1323. . . 'cap itaneum  seu iudicem ' . . . 
m u ta tja , hogy a  k é t funkciót egy szem ély tö ltö tte  be. A kun nem zetségfők seregvezetői, k ap i
tán y i funkciója v iho tte  rá  a  hun—m agyar krónika író já t 1272-ben, hogy a hun és m agyar hon
foglaló vezéreket capitaneus szóval je lö lje ."  (T anulm ányok a  parasztság  történetéhez Magyar- 
országon a  X IV. században. Bp. 19ő3, 265 1. 140. j.)  Győrffy szerin t te h á t a  cap itaneus oklevél
ben először 1323-ban, K ároly R óbert egyik privilégium ában fordul elő. jGydr/óe Elem ér; A jász
kunok tö rténe te , K ecskem ét, Szolnok, B pest, 1870— 1883. 111 463 1.) Ez az á llítás  téves, s a 
levon t kövotkeztetés is. A ,,cap itaneus" nevet ti . m ór 1233-ban használja  egy pannonhalm i 
oklevél, a  főapátsággal perben álló népek képviselőinek jelölésére (Pannonhalm i R end tö rténe t, 
B p. 1902, 1/715 1.), teh á t pontosan 90 évvel a G yőrffy szerin ti első előfordulás e lő tt, és m ás 
m agyarországi előfordulásai is ism eretesek a  X III . századból. Ez az a d a t m ásfelé irán y ítja  a  
k u ta tó  figyelmét a  hun kap itány  e red e tév e l kapcsolatban, m in t Győrffy. Bírói funkciót betöltő  
kun kap itány , de egyáltalán kun k ap itány  a  X I 11. századi oklevelekből nem ism eretes, de annál 
inkább ism erünk capitaneo-nak nevezett olasz városi bírói tisztv iselőket. U gyanebbe az irányba 
m u ta t a  hun krónika szerzőjének olaszos m űveltsége és az a  tény , hogy az em líte tt oklevél 
Pannonhalm án, az ország egyik fontos egyházi központjában k e lt, am ely állandó kapcsolatban 
á llt Itá liáva l, ahol a  szó szélesen el vo lt terjedve. íg y  sokkal inkább  kerülhetett, á t onnan a hun 
krónika és a  m agyar társadalm i szervezet term inológiájába. (Győrffy gondolatát e lő tte  Erény 
JítM ós v e te tte  fel, de óvatosabb, kevésbé h a tá ro zo tt form ában. Vö. Já sz  és kun  társadalom - 
elem ek a  középkorban, Századok, 1932, 50 1.)

2. fejezetAez
* l'dczy P .. i. m . 558— 559 1.
* Századok, 1936. 488— 489 1.
* 7/orvdtá János; i. m. 374 s köv. 1. —  A „m os g en tium "-nak  „ ius gentium "-m al való azo

nosítása  ellen esetleg az t a  kifogást lehetne emelni, hogy jogászi képzettségű kancelláriai em ber 
nem  keverhette volna össze a  mos t  az ius-szal. Az ellenvetés azonban veszít erejéből, ha  meg- 
fontoljuk, hogy a  mos je lon thet íra tlan  szokásjogot, s az „ ius gen tiu m " m eghatározásánál az 
In s titu tio k b an  is előfordul a  „m os".

'  SR H  1/147— 148 1., hasonló szöveggel a  Chr. XIV. saec.-ban is, 1/257 1.
* Ez a  distinctio  a  rek tor hatáskörének m egállapításánál a  consoe crtmtnales és causae 

cfvtlee m egkülönböztetését jelenti. E z t a  különbségtételt ism erik a  különböző X II I .  századi 
m agyar privilégium ok is, így pl. az 1246-ból való keresztúri s az 1258-as ny itra i kiváltságlevél; 
f<Sí. EwM'c/ter; R erum  H ungaricarum  M onum enta A rpadiana, Sangalli, 1849. 469., ill. 499. 1.)

* Hasonló kifejezést használ egy bizonytalan keltű  (ta lán  1262-es) m em orialis oklevél: 
„Aa&erf pro convictis", f.Szcntpetcry 7mre; Az Á rpád-házi k ir. oki. k rit. jegyz. 11/1796 sz.)

^E cM ur/ Pcrenc; A szent korona eszme tö rténete , 1941. 201— 205. 1.
s Erdélyi Edezlá: K rónikáink a ty ja , K ézai, Szeged, 1933. 10. 1.
* /rnerúw ; De aequ ita te . L. E clE arí fentebbi könyvében, 209. 1., 37, j.

O. -Fejér; Codex D ip lo m aticu s ... (továbbiakban: CD./111/1, 168 1. és K navz TVőndor; 
M onum enta Ecclesiae Strigoniensis. (továbbiakban: MES) 1/208. 1. vö. Edczy P .. A szim bolikus 
állam szem lélet kora M. O.-n. (továbbiakban: Államszemlélet) k lny., a  M inerva 1932. évfolya
m ából, 23. 1. 1. j.

"  <S'vu'é<7;lae; Cod. Dipl. Regni C ro a tia e ...  (továbbiakban: CDRC) 111/157.
CD. 111/2, 481. 1. —  Gzenlpélery 7. K rit. jegyz. 1/577. sz. szerin t gyanús, m in t az ugyan

csak 1225. dá tum  a la t t  szereplő m ásik  nem esítő oklevél, CDRC. 111/247.
'"Á rpád-kori Uj O km ány tár (továbbiakban: ÁUO) VI1/131. 1.
" I s tv á n  ifjabb király  1265-ös á tira táb an , <Szenlpá!ery 7.; K rit. jegyz. 11/1828. sz.
"Á U O  11/219 1. Idézi: Wenzel Gusztáv; M agyarország m ezőgazdaságának tö rténe te , Bp. 

1887, 131. 1. 2. j.-ben. továbbá Állam szem lélet 24. 1. 3. j.-ben, és Partom éi; Em m a a  Századok
ban, 1936. 483—484. 1.

"  ÁUO VII/332. 1. vö. Á llam szem lélet, 24. 1. 2. jegyzetben.
" C D . V II/5. 341. 1.
" Á U O  V III/288. 1.
" H a z a i  O km ány tár (továbbiakban: HO) V III/154. 1.
°° CD V II/5. 383. 1.

CD V/2. 104. 1.
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""H O V II/IS O . 1.
saC D V /2 .  197. I.
" C D  V/2. 201. 1.
"  Pannonhalm i R end tö rtén e t X/533. 1.
s 'H O V I/1 9 9 . I.
aa CD. V/2 504— 506. 1. vö. IKenzel G..* i. m . 131. 1. 3. j. és Á llam szem lélet 24. 1. 2. j.
*s Kardos 7';óor.' K özépkori k u ltú ra , középkori költészet. B p. é. n . c. könyvében ezekről 

az emberiség ősi szabadságát fejtegető elm életekről a  következő nézeté t fejti ki: „M indazok az 
elm életek, m elyek Kézaihoz hasonlóan va llo tták , hogy egy nép tag ja i eredetileg m ind szabadok 
voltak , és csak később, valam i bűn m ia tt sü llyedtek egyesek szolgaságba, m ivel nem ta r to ttá k  
m eg a  közösség törvényeit, a  róm ai jog sztoikus álláspontjából eredtek. K ézai —  a  közelm últ 
tap asz ta la ta i a lap ján  is —  a  nemességfosztó b ű n t a  had i felkeléstől való távolm aradásban 
lá t ja ."  (120 1.) E  nézet helyességének megítélésével kapcsolatban i t t  csak a  következőket akarjuk 
m egjegyezni: a  róm ai jog (pontosabban Ju s tin ian u s  törvénykönyve) a  szolgaság eredetének 
m agyarázatánál éunlelósMl való szolyasáyra aelós! ne?n említ, hanem  szerin te „Servi autem  au t 
nascun tu r au t fiun t. N ascuntur ex  ancillis nostris: f iu n t a u t iure gentium , id  est ex captiv itate, 
a u t iure civili, velu ti cum  homo m aior v ig in ti annis ad  pretium  partic ipandum  sese venum dari 
passus e s t ."  (Inst. I , 3. 4.) Kézai a  szolgaság, az ignobiles e rede té t k u ta tv a , nem  a  hun  tö rténet 
bűnöseinek szolgasággal lako lta tásánál, hanem  a I I .  appendixbeit a  hadifoglyok szolgaságra 
vetésénél vo tte  gondolatm enetének alapjául a  róm ai jogot. Más lap ra  tartozik , hogy művének 
7. fejezetében a  vétkeseket érő különböző bün te tések  visszavezethetőknek tűnnek  a  róm ai 
kap itá lis büntetésekre. A 7. fejezetben, a  szolgaság eredetének „e lv i"  kifejtésében nem  látszik 
k im u ta tha tónak  az In s titu tio k  tan ítása in ak  kiinduló pon tu l vétele.

<!. /e/czellioz
* V. ö. Keress Endre összefoglaló k iadványá t, m elybe korábbi (bolognai) kiadványainak 

an yagá t is beledolgozta: „O laszországi egyetem eken já r t  m agyar tanu lók  anyakönyve és ira ta i, 
1221— 1864", Bp. 1941.

2 Pl. IV. Béla egy 1240-es (HO V III/37. 1.) és 1263-as (ÁUO V III—51. 1.) oklevelében. 
K un Lászlónál pl. egy 1289-es oklevélben: (CD V— 3, 454. 1.) stb .

"E g y  1288-as k ir. oklevélben, 1. Endlícásr, S t.: i. m . 605. 1. U gyancsak hivatkozik egy 
király i „pragm atica sanctio"-ra  1261-ben az esztergom i érsek, 1. ÁUO V III/12. 1.

* Él. EtMÜtcAer.* i. m . 605. 1.
" P l . IV. László 1286-ban (ME8 11—218. 1.), de m áskor is.
" P l. HO V/52. 1.
?U o.
s CD IV/2 254—256 1. vö. Bó&e/í Rém ig: A káp t. isk. tö r t. Magyarországon 1540-ig, 

B p . 1910, 172. s köv. 1.
° L. Patder Gyula.' A m agy. nemz. tö r t .  az Á rpád-házi kir. a la tt, Bp. 1899, II". 262. i.

" M E S  1/301. 1.
" A .  TAetner,- V etera m o n u m e n ta ...  1/281— 282 1., CDRC V/363. 1.
*"5T/[eÍMer.'i.m. 1/291. 1.

/da/nal Islván; IV. Béla kancelláriájáról. K lny . a  Turul 1914-es évfolyamából, 20. 1.
"E e/érpala& y László.' A kir. kancellária az Á rpádok korában, Bp. 1885. 110. és 131. 1.
" C D  IV/3. 238. 1.
" M E S  11/74. 1.
" M E S  H /217. 1.

Pe/órpalaAn/ L .. i. m. 142. 1.
" C D  V/2 411. 1., MES 11/71. 1.
2° HO V/52. 1.

Századok, 1910. 6.1.
22 ÁUO IV/320. 1.
23 Századok, 1910: 7. 1.
3*yAei?ter.* V etera M o n u m e n ta ... 1/342. 1.
2" CD V/2 508 1. vö. Századok, 1936. 370. 1.
28 TAcmer.' I . m. 1/342. 1.
3 ? I .m . 1/367. 1.
2*1. m . 1/373. 1.
2 ' I . m .  1/347. 1.
3 ° I .  m . 1/350. 1. vö. Pau ler Gy.: i. m . II." 378—379. 1.
3*1. m. 1/351. 1.
32 ÁUO X II /9 8 .1. Hasonló szövegű arenga 1270-ből, IV. Béla oklevelében: ÁUO V III/2 5 3 .1.
33 CD V/2. 347. 1.
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/ey'ezetáez
* Hyen form ájú skolasztikus b izony ítást (term észetből v e tt  hasonlat és bibliai idézet) 

ta lá lunk  IV. László 1287-es pesti vásárk iváltságo t adom ányozó oklevelében. (CD. V/3 350. 1.) 
Az oklevél azonban erősen gyanús, .Karácsonyi János szerin t ham is. (L.: A hatnia, h ibáskeltezetű 
és keltezetlen  oklevelek jegyzéke 1400-ig, B p. 1902.)

2 Századok, 1936. 489 old.
2 J / /. IVorráfA János.* Calanus püspök és a V ita  A ttiláé , B p. 1941, 22. 1.
*Dotnanot'sxl;y Nándor erre az igen fontos érvre  egyetlen szóval sem té r  k i a  K árolyi 

em lékkönyvbe ir t  vitacikkében!
*SH H  1/185. 1.
2 Bezold.* A us M ittelalter und  R enaissance. Muttchen und  Berlin, 1918. 172— 173. 1.
2 1. m . 402. 1. 346. j.
2 A v itás  kérdés lényegét Vtnccnitas Beilouacensis igy foglalja össze: ,,Sic ergo secundum  

quod anim us hotnottis inclinatur e t  dependet ad n a tu ram  e t  complexionem, sic etiam  habet in 
eo vim constellatio, videlicet secundum  quid e t  noti sim pliciter; a lite r enim  perire t casus e t 
liberum  arb itrium  e t  consilium ." (Speculum natu ra le , I I I .  34., id. BezoM je lze tt m űvében, 
403. 1. 350. j.)

'S R H  1/186. old.
" S R H  1/185. 1.
" Á U O  IV/167. 1.
'2 CD, V/2. 507. 1. Ni. BtaMtcAer; i. m . 554. 1., Oyár/ás E..' A jász-kunok tö rténe te , 11/432. 1.
'2 K un László O ttokár elleni hadbavonulásának ilyen beállítása  nem lehetetlen , hogy esetleg 

összefügg az O ttokár és a m agyar királyok közti viszályokkal kapcsolatos diplom áciai m ester
kedésekkel. B runo olm ützi püspök ugyanis 1273-ban egyik jelentésében a  következőket ír ta  a  
pápának  M agyarországról: „ In  eodem regno m anifesti haeretici e t  soismatici co n fo v e n tu r ... 
Ecce ipsa regina U ngariae est Cumana, proxim i parentes eius gentiles su n t e t  fuerunt. D ue filie 
Regis U ngarie R uthenis, qui su n t scism atici, desponsatae fuerunt. Soror iuvenis huius Regis 
V athatio  e s t trad ita , Ecclosie in im ico." (ÁUO. IV./13. 1.) E z a  megfogalm azás m eglehetősen 
tendenciózus és érződik ra jta , hogy nem csak a  való tényeke t ír ja  le, hanem  a  pápai udvarban 
hangulato t ak ar kelteni O ttokár ellenfelei, a  m agyar k irály  és környezete ellen. Á llításunk lehe
tőségét a lá tám asz tja  az, hogy B rúnó püspök a  cseh k irály  egyik d ip lom atája  v o lt és u rá t gyakran 
képviselte m in t követ, különböző tárgyalásokon (vö. A. Jlnéer.* A usztria tö rténe te , Bp. 1899— 
1901. 1/478. 1. és passim .).

'2 Nincs kizárva, hogy Kózai tényleg  ism ert valam iféle, k irá ly á t segítségül hívó oklevelet. 
Ti. Kézai László h a d já ra tá t a  cseh k irály  ellen az O ttokáron való bosszúállássa! indokolja, az 
V. Is tván  és a  serdületien korú László ellen e lkövete tt jogtalanságokért. Ezekre a  Lászlót é r t 
sérelmekre h ivatkozo tt R udolf is, segélyt kérő levelében.

22 Századok, 1936. 369— 372. 1.
" C D . 1/421 s k ö v . l .
" C D . 111/2. 327. 1.
*2 CD. V/2. 507. 1., EndKcAer, Ni..* i. m. 554 1., Gyár/ás B..* i. m. 11/432. 1.
'*C D . VI/2. 313. 1. s k k .
22 EraLnói Vilmos.* M agyarország egyházi és politikai összeköttetései a  róm ai szentszékkel, 

Bp. 1901. 1/101. 1.
2' „Si jahen, ez w aer wizzenlich, die phaffen m it ir  zungen U ngerland heten  n ih t betw ung- 

wen der gew alt der heidenschaft: ir  vordem  hetenz m it grozer k ra ft den heiden ab  er s triten  
und heten  ouch darum b erliten  vil manigen bloutes guz; si heten dheinen n u tz  von dem  babst- 
n ih t mere den allein die ere kristenliches gelouben; e si sich liezen berouben ires lan treh tes, 
e wolden si sich slehtes des gelouben m azen und dem  habest lazen, dos von im  jah en ."  (MGSS 
V /l. 529. 1. Hasonló gondolatok a  m agyarok kereszténnyé válásáról: IVerMczy, BlepAunue.* 
T ripart. P . I . T it. 11. § 2.

22 SR H  1/295. 1.
22SRH 1/297. 1.
22 fáczy  B. cikke a  K árolyi em lékkönyvben, 562. 1.
22 J .  D anM : V etus H ym narium  ecclesiasticum H ungáriáé, Bp. 1893, 152. s köv. 1.
2' Mezei László.* Szent Is tv á n  X II I .  századi verses h istó riá ja , M agyar Századok, Bp. 1948.
2?SRH  1/188. 1.
22 Uo.
2 'S R H  1/151. 1.
s°S R H  1/192. 1.
2* Erdélyi B..* i. m . 24— 25. !., <?yór//y (?y. pedig a  kunok feudalizálódásáról ír t  cikkében,

1. „T anulm ányok a  parasztság  történetéhez M agyarországon a  X IV . században" 258. 1.
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s 'S R H  1/193. !.
" S R H  1/194. !.
s 'A U 0 I V /3 1 9 .  1.

ÍV. Béta is hangozta tja . hogy Is tv án  k irá ly  fel v o lt ruházva „po tes ta te  lim itandi dio
ceses, distinguendi parochias, e t in hac prim a in stitú c ió ié  ponendi episcopos". (L. a királynak 
1238-ban a  pápához in téze tt levelét, TActwer i. m . 1/171. 1.; vő. FraAuát Vfltncs.- A m agyar 
k irá ly i kegyúri jog, Bp. 1895. 9— 10. 1.)

3' TAeiner.* i. m. 1/350. 1.
33 CD V/2. 502. 1.
33 CD V/3. 353. 1.: vö. MMKÍ& A várjobbágyság intézm énye, Debrecen 1940, 62. 1.

J .  Gerics:

Beiträge zur Lösung des Problems der Kczai-Chronik

Die Abhandlung befaßt sich mit einigen der Probleme um die Kézai-Chronik 
aus dem 13. Jahrhundert. Der Verfasser ist bestrebt, zur Klärung der Fragen der 
Gesellschaftansehauung, die man aus der Chronik heraus schälen kann, beizutragen. 
In diesem Zusammenhang ist er bemüht, die Auffassung Peter Váczys (A népfelség 
elvének magyar hirdetője a XIII. században: Kézai Simon mester — Ein ungari
scher Verkünder dor Volkssouveränität im 13. Jahrhundert: Meister Simon Kézai.— 
Erschienen im: Károlyi Árpád emlékkönyv — Gedenkbuch für Árpád Károlyi 
Budapest 1933) an mehreren Punkten zu korrigieren. Seine Darlegungen wollen 
den Beweis erbringen, daß die communitas nobilium, in deren Rahmen der Chro
niker seine Erzählung stellt, in Kézais Auffassung eine Gesellschaftsorganisation 
ist, die nicht nur die Vergangenheit des Adels, sondern auch seine gesamte Geschichte 
seit der Staatsgründung umfaßt. Kézai begreift die Communitas-Organisation als 
die Gesamtheit des ganzen Adels, die „verfassungsrechtlich" gemeinsam mit den 
Königen die Macht ausübt. Dem Begriff der Communitas gibt Kézai noch keine 
königsfeindtiche Tendenz. Eine Untersuchung der gedanklichen Voraussetzungen 
des Communitasbegriffs führt an Hand der Forschungen von Johann Horváth jun. 
zu der Folgerung, daß Kézai beim Ausbau der Communitas-Organisation gewisse 
Prinzipien des römischen Rechts vor Augen hatte. Die hat Peter Váczy bewußt 
außer acht gelassen. Seiner Meinung nach sind die Wurzeln der Theorie Kézais 
in der Scholastik zu suchen. Dagegen erkennt der Verfasser außer des Gedanken- 
ganges der Chronik den Niederschlag der Kenntnis von Prinzipien des römischen 
Rechts auch in den Urkunden, deren Ideen als die ungarländischen Vorläufer der 
Kézaisehen Theorie anzusehen sind. Auf Grund des Urkundenmaterials kann der 
Forscher mehrere Personen unterscheiden, die im Auftrag der ungarischen Herrscher 
an der päpstlichen Kurie die Sache und die Interessen des Königs unter Verwertung 
ihrer Kenntnisse auf dem Gebiete des römischen Rechts vertraten. Diese Personen 
sind im allgemeinen Priester, die in enger Beziehung zum königlichen Hofe standen. 
Ihre Rolle gewann insbesondere unter Ladislaus ÍV., der mit der Kirche häufig 
Gegensätze hatte, an Wichtigkeit. Es scheint, daß unter seiner Herrschaft die 
Kenntnis des römischen Rechts gewissermaßen als prinzipielle Basis für die Be
mühungen im Interesse der Festigung der königlichen Macht dienten. Zu diesen 
bereits erwähnten Klerikern zählte wohl auch Meister Simon Kézai (Er nennt sich 
selbst „fidelis clericus" des Königs Ladislaus IV). Dementsprechend ist sein Werk 
mit — manchmal geradezu „propagandistischen" — Anspielungen, die den Interes
sen seines Herren dienen. Der überwiegende Teil dieser Anspielungen war schon 
bekannt, auf einige bisher übergangene lenkt die vorliegende Abhandlung die Auf
merksamkeit der Forscher hin.
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IH . Endre 1298. évi törvénye*

1. Az 1298. évi törvény keletkezése

III. Endre korából — az 1290—91. évi törvényeken kívül — még egy 
fontos törvény szövege maradt fenn. E törvény az 1298. évben „wt /egíttáíaíe 
őeâ t Dowmtct coa/assorts" (=  aug. 5.) „apttd Pcc^egmw /rcdra/n, wtworttw 
ÍK Pas /̂t" tartott országgyűlés határozatait tartalmazza.

E törvény — úgy létrejötte körülményeit, mint fennmaradási formáját 
illetőleg — egészen különleges helyet foglal el Árpád-kori, sőt egész közép
kori törvényhozásunk történetében. A törvényalkotás tekintetében ugyanis 
— minden jel szerint II. Endre uralkodása, ill. az Aranybulla ideje óta — az 
a szokás alakult ki, hogy a király, továbbá az ország egyházi és világi vezetői 
(pre^dt et úaroaeg) s a nemesség (olykor a kunokkal és jászokkal együtt) 
alkotják a törvényt, amit azután a király ünnepélyes oklevél formájában, 
pecsétjével megerősítve, a saját, nevében kiad.

III. Endre eme törvénye azonban — mind a korábbi, mind a későbbi 
szokástól eltérően — úgy jött létre, hogy az ország főpapjai, a nemességgel 
összefogva végezték el a törvényalkotás munkáját, abból azonban mind a 
királyt, mind a királyi tanács világi elemeit, a világi vezető embereket: a 
„bárókat" HzdrMA; és csak annyiban engedtek nekik részt a törvényhozásban, 
hogy a már kész törvényeknek elfogadását tőlük is megkövetelték.

Hogy ez a folyam at m ent végbe, világos a  tö rvény bevezető és befejező 
soraiból. A törvény ugyanis nem a király nevében szól, hanem m int tu la jdon 
képpeni oklevélkiadók: János kalocsai érsek, egyszersmind királyi kancellár 
és 11 püspöktársa vannak megnevezve, ő k  beszélnek azokról a „különböző 
és igen so%: pMgzö'ÚMo&róf, melyek „a  Mró%; és r/tág Aaíalmagol: 
gá&ól" eredtek és melyek az egyházakat és a  nem eseket s m ás országlakókat 
is csaknem a végső pusztulásba ve te tték : „ . .  .per varies rariog ac p ârtTMOg 
ea po^e^ta ParoTMtwt eí aHormn pofen(M?M provementeg. . . "  etc. Csak ebből 
érthe tő  meg az, am it a bevezetés további részében olvasunk, hogy a bajok 
orvoslására összehívandó országgyűlésre csak „a /őpapo%aí ég eyyMzt /ér/ta& af' 
fprelafog e( w og  Pcc?egtagh!cogJ, valam int „erntet az orgzáywaÁ; a  wewegeíí" 
ŐMCMOM e% JVoMeg /nd%g Peyat^l h ív ták  meg, azonban „az őggzeg Mró&aí" 
k izárták: „eachesíg %MÍ&MgcMW/ve óaromŐMg", amihez még hozzáteszi a tö rvény 
bevezetése e nem teljesen világos — s történetírásunkban  oly sokat v ita to tt  —  
m agyarázatot: „proaí wtortg eg%"; „aáoyy ez gzoMg".

Ezzel az elbeszéléssel a bárók kizárásáról bizonyos ellentétben látszik 
lenni az, amit a bevezetés később — az országgyűlés megkezdésével kap
csolatban — elmond: itt ugyanis az oklevélkiadók azt mondják, hogy Magyar- 
ország összes nemeseivel s a jászok és kunok küldötteivel összegyűlvén:

* R észletek a  szerző ,.A m agyar törvényhozás legrégibb em lékei" cím ű készülő forrás- 
k iadványának  bevezető tanulm ányaiból.
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„accep;a anc;ori;a;e e; ű'ongenga Domini Deyig e; Daro?m?n iocing Deyni 
pronii e; aiiornm" (itt nyilván azokról van szó, akiket a bevezetés elején mint 
„aHi po;enieg"-t jelölnek meg) — kezdték meg tanácskozásaikat.

Arról, hogy a király és a bárók előzetes hozzájárulásukat adták a 
főpapok és a nemesek tanácskozásaihoz, még egyszer említést tesz a 
törvény befejező része is, mely elmondja, hogy a főpapok és ,,ax orgzáy összeg 
M űi ódái 7;ozoM fenti határozatok (hatnia/- „de Zeyaii Consensa Domini 
d?eyig ei Daronnm processerim;. . ." E befejező részből az is kiviláglik, hogy a 
király és a bárók utólag is hozzájárultak a törvényekhez. De hogy mind a 
királynak, mind a báróknak csak másodlagos szerep jutott a törvényalkotás 
munkájában, az kétségtelen abból a tényből is — amit a befejező rész utolsó 
mondatából világosan latszik — hogy a királynak és a báróknak csak a már 
teljesen kész, sőt az oklevélkiadók pecsétjével is ellátott törvényszöveget 
nyújtották át, hogy azt ők is pecsétjükkel lássák el: „. . .Dominng Dea f/J 
e% Deyni Baroneg S'iyiiia gna ad ingiar BiyiMornm Preiaioram Aaic C'áarie sta^a- 
;omm apposwrMM;." *

Ez — a törvényszövegből esetleg kiolvasható — látszólagos ellentét vezet
hette arra a kérdéssel foglalkozók nagy részét, hogy az országgyűlés össze
tételének kérdését másképpen igyekezzenek megmagyarázni. Mivel a kérdés 
helyes megvilágítása az 1298. évi törvénnyel kapcsolatban felmerülő <brrás- 
kritikai problémák megoldásához feltétlenül szükséges, a nézeteket röviden 
ismertetjük.

A kérdés megítélésében két ellentétes álláspont alakult ki. Főképpen a 
kérdéssel foglalkozó jogtörténeti írók az „excingig (7MÍMgcan<yae MroniMg, 
proM/ mórig eg;" kitételt — a dolog lényegét teljesen elferdítve — igyekeztek 
úgy magyarázni, mintha itt valami előzménye lenne a későbbi ,,alsó" és „felső 
tábla" rendszerének, és a bárók az országgyűlésen is résztvettek volna, csak 
éppen külön tanácskoztak, sőt e szokás szerintük már régebbi eredetű lenne 
(proid mórig eg;). — Más vélemény szerint az „exciagig Mroniúng" megjelölés 
azt jelentené, hogy az országgyűlés munkájából a főurak teljesen ki lettek 
volna zárva, nemcsak ez országgyűlésen, hanem III. Endre egész uralkodása 
alatt .i E külön tanacs elmélete egyébként is teljesen elfogadhatatlan, mivel 
ha már e korban előfordult volna valamely „felső tábla"-féle rendszer, akkor 
a „Mroneg mellett a „preiaii" is ott foglaltak volna helyet, nem a , ,no- 
őiieg" között, mintegy az „alsó táblán".

Ezzel szemben Pauler azt a nézetét fejezi ki, hogy „ ...aM an  cgaB a 
p%gp<%<%, papo% ég nemegei: ue;ie& régx;, minden /ónra;, a /riráiy ég ara/c Me- 
epyexegewi Inxarial:. és a jegyzetben hozzáteszi: „iii rendliräii, Mr nem az 
arai* alaraia eiien ;ör;én; iniéxl'cdégrői w n  gxó."̂

Még ha ez a felfogás valamennyire meg is közelíti e törvény bevezető és 
befejező formuláiból kielemezhető eredményt, semmiképpen sem látszik 
helyesnek az a magyarázat, amit Pauler a „proai mórig eg;" kitétellel kapcso
latban nyújt. Szerinte e megjelölés „proa; mórig eg;" eredetileg nem az „earciagig 
yaiőagcangae Mroniúag" kitételre vonatkozik, hanem a mondat többi részére: 
„id per preiaiog e ; . . .  noúiieg..  . reyno cagaro gaórenireiar", „miöe — mondja 
Pauler — a Mroneg-e%re vonatozó monda; egal: úeioMóg."^

Ez utóbbi kérdés (proa; mórig eg;) megoldásában Paulernél kétségtelenül 
közelebb járt a valósághoz mar Bartal György, aki 1847-ben megjelent jog- 
történeti munkájában,4 — melyre a következő törvényhozási emlékünk tár
gyalásánál még többször vissza kell térnünk — az 1298. évi országgyűlésről
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e néhány sorban ad jellemzést: ,,Zc<ye$ %orMW C'owitiofvw purifcr a^i/e tVfae de 
1222, coMC&s5ÍOMe 7?cgM, earc^ws <yMíó?M<yt/e 7?aroMÍő ,̂ per 7 r̂ae(afog eí popŵ M7M 
royafae, proőafae^ í̂e demde per 7?eye?M, ef per TíaroKes owrneg áMÓMofatae, p^ra 
gaMe coMfÍMeMf..." etc. Itt különösen ez a mintegy csak o d a v e t Iözőe.s2?írÚN.' 
,,parser a&?Me ?'Hae (ti. leges) de 7222", érdemel figyelmet, mert azt mutatja, 
hogy Bartal arra gondol, hogy tulajdonképpen az 1222. évi Aranybulla meg
alkotásánál is ,.kizárták" a bárókat (amit kétségtelenül abból a tényből követ
keztetett, hogy az Aranybulla záradékában valóban a világi tisztségviselők 
— akiket ekkor még ,,yo5a</fo?rê " névvel jelölnek — nincsenek felsorolva.

Véleményünk szerint azonban az 1298. évi törvény szerkesztői a ,,proM% 
TMon'g eáf' kitétellel nem ilyen távoli analógiákra gondoltak — vagy nemcsak 
ilyenekre—.hanem valószínűleg közvetlenül az 1298. évi országgyűlés előtti 
években is voltak olyan országgyűlések vagy legalábbis tanácskozások, melyek
re a „&arowe3"-t nem hívták meg.'*

2. Az 1298. évi törvény fennm aradási form ája.

III. Endre eme törvénye sem maradt fenn eredetiben. Míg azonban az 
1290—91. évekből származó első törvénye teljesen egykorú és híven másolt 
káptalani átiratban maradt fenn, az 1298. évi törvényt csak másfél századdal 
későbbi, kétszeresen átirt és számos hibával telített szövegből ismerjük.

E szöveg I. Ulászlónak 1440. július 20-án Székesfehérvárott kelt* privilegia- 
lis oklevelében, illetőleg decretumában maradt fenn.

I. Ulászló eme oklevele talán legnagyobb alakú hártya-oklevelünk az 
egész középkorból. A szöveg, mint e korból származó pergamen okleveleinken 
általában, hosszában van írva, de — az oklevél méreteinek megfelelően —  
rendkívüli hosszú sorokkal. így  pl. az Aranybulla szövege, melyet — mint 
látni fogjuk — szintén magában foglal, mindössze 10 sort tesz ki. Az 
egész szöveg elejétől végig egyfolytában van írva, erősen kurzív (gótikus) 
írással, melyből csak itt-ott emelkedik ki egy-két díszesebben vagy nagyobb 
alakban írt szó: rendszerint ott, ahol egy újabb törvény kezdődik. Az oklevél 
— a befejező záradék szerint — I. Ulászló függő pecsétjével volt megerősítve, 
ez azonban ma már hiányzik.

I. Ulászló eme — közvetlenül koronázása után^ kiadott — oklevele 
összesen öt törvény-szöveget tartalmaz. Ezek közül a négy első — mely e 
nagyméretű oklevél nagy részét ki is tölti — korábbi törvények átirata, ill. 
megerősítése, míg az oklevél végén (az utolsó 5 sorban) I. Ulászló saját rendel
kezései foglalnak helyet. A négy átírt és megerősített törvény a következő:

Az eM közülük II. Endre 1222. évi Aranybullája. Ezt a nagyfontosságú 
törvényt azonban nem közli teljes egészében az átirat, hanem a törvény 
egész bevezetését elhagyja, illetőleg abból csak az utolsó három szót: ,,ordt- 
TMiwMAS tw AwMC TModMw" veszi át, és utána kezdi az első cikk közlését: aMMMa-
fiw. ..  etc. A cikkelyeket — több-kevesebb hűséggel — mind közli, kivéve az 
új pénzről szóló 23. cikkelyt, melyet talán a gcripfor tévedésből felejtett ki 
vagy pedig szándékos volt e kihagyás, nem lévén már e cikkelynek semmi 
aktualitása e korban.^ Az Aranybulla befejező részét sem közli teljesen. Míg 
az Aranybulla bevezetését, mint említettük, teljesen elhagyja az átirat, a 
befejező záradék egy részét leközli, nevezetesen a pecsételésről és a hét pél
dányról szóló részt, sőt még a nádor kötelességéről szóló intézkedést is, amely
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e szavakkal végződik: oAsegMia deAtía %OM. KeyeK̂ Mr. Az ezután következő fontos 
in tézkedést azonban az ellenállási jogról, valam int az Aranybulla szövegét 
lezáró datálási formulát (az egyházi m éltóságok sorával) teljesen elhagyta. 
Az Aranybulla i t t  átírt szövegével kapcsolatban még meg kell jegyeznünk, 
hogy az ,,Ordi?MWMM Atme TwodMTM." szavak elő tt, m ellyel az Aranybulla itt  
kezdődik, Ulászló oklevelében még e rubrum-szerű szavak találhatók: /dóer- 
%cdes e( Cb7Mf?'hdioMe3 7/eym* TÍMM-gar/e ea L iterig  Awdree Per/ig FiHi 7 /7 . /M e 
Peyi.s eafracfe. (H ogy vajon e rubrum-szerű megjelölés I. Ulászló kancellárjától 
származik-e vagy  más eredetű, erről később még szólnunk kell).

A wísodiA törvény, amelyet Ulászló eme oklevele átír: III. Endre itt 
következő 1298. évi törvénye. Míg az Aranybullát meglehetősen megcsonkí
totta az átirat, ennek szövegét teljes egészében közli. Érdekes módon e tör
vény előtt is van egy rubrum-szerű tárgymegjelölés, akárcsak az Aranybullá
nál; míg azonban az Aranybulla rubruma alapjában véve helyesnek mondható, 
III. Endre eme 1298. évi törvénye tárgymegjelölésébe súlyos hiba csúszott be. 
E törvény rubruma — mely közvetlenül az Aranybulla utolsó szavaihoz: 
,,o&sayMta de&ikz MOH. weyeMtw" csatlakozik — így hangzik: „CoTMdpMcioMf# 
per Prekdos eí Paroneá ac ZVoMes Pegw /7M7Mgír?e, fempore Coro7KMÍo?!?'s (sic!) 
Aw,dree Pegis, dicíi de FeyMii.s, /acte segMMniw Aanc wrodn?^".

Mint látjuk, ebben a címben igen nagy tévedés rejlik, amikor azt írja, 
hogy e határozatok Velencei András „AwoTMÍzdsa ide/éw." hozattak, holott a 
szövegből kétségtelenül kiderül, hogy ezek az országgyűlési végzések 1298-ban 
keltek, sőt még az országgyűlés napját is megmondja a törvény.

A félreértést az okozhatta, hogy az 1298. évi törvény bevezetése e szavak
kal kezdődött: „Tewpore CoroMaciow/s DcwMTM Awdree Pcgis. . ."  etc. s az író, 
aki e rubrumot szerkesztette — nem olvasván el a törvény további részeit, 
felületességből vagy siettében, csak a törvényszöveg első sora alapján írta 
le e téves megjelölést.

A AarwradiA törvényszöveg, mely Ulászló 1440. évi privilegialis oklevelé
ben benne foglaltatik, azokból a sokat vitatott cikkelyekből áll, melyeket 
a szöveg első kiadója, Kovachich Márton György az 1298. évi törvény fo'yta- 
tásának gondolt. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy eredetükre nézve, úgy 
látszik, már I. Ulászló korában sem tudtak pontosan tájékozódni, hanem 
ez átíró oklevél egyszerűen ezt a rubrum-szerű szót írta eléje — és pedig a 
szokottnál valamivel nagyobb betűkkel, éppúgy akárcsak a többi három 
törvény rubrumait — „De /?MpMsMo?M6M.s" és utána mindjárt kezdi közölni 
az új törvény kezdetét kétségtelenül eláruló eme szavakat: „Priwo wodíndiíTM 
M , <?Mod de /?Mymsícto7MA%s. ..  per Prekdos e% 7?aroKc.s údder esi decreiwM. .."  
E törvényszöveggel kapcsolatban még meg kell jegyeznünk, hogy az paleo
gráfiái és formatörténeti szempontból több tekintetben eltér mind az előbbi 
két törvényszövegtől, mind az utána következő Nagy Lajos-féle szövegtől. 
Ez eltérés főképp abban nyilvánul, hogy a szöveg közlése közben több alkalom
mal is közöl rubrum-szerű — és kiemelt írással írt — megjelöléseket, melyek
kel, úgy látszik, hogy egyes — tartalmilag összefüggő — cikkelyeket akart 
összefoglalni, illetőleg a szövegben a tájékozódást elősegíteni. így a már emlí
tett „De /?̂ Mt3i'c307M&M3" megjelölésen kívül, mely tulajdonképpen csak az 
első intézkedésekre vonatkozik — később — anélkül azonban, hogy a közbeeső 
cikkelyek tárgyát bármiképpen is jelölné — ezt a rubrumot találjuk: „De 
Í7der/eciori&Ms" (amely cím szintén csak néhány intézkedésre terjed ki.) Majd 
később ez a hosszabb megjelölés olvasható: „/iew /aciis possessiowMTM ordime
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Judiciario acyMÍre7M%nrM7?í wo&M Í77/ro.script7cs e&7 ô .serva77d7M". (Ez öleli fel a, 
legtöbb intézkedést.) Az utolsó rubrum-szerű cím eme harmadik törvény- 
szövegben ez: ,,De TZwdici.s et JoúayioaiiuM." Ezután kb. négy olyan intézkedés 
következik, mely e tárgymegjelölés alá csoportositható. Az ezután következő 
cikkelyeknél azonban nincs semmi tárgymegjelölés, egészen a törvény 
végéig.

Végül a TMgryediA törvényszöveg, mely Ulászló eme oklevelében át van 
írva, ill. megerősítést nyert: Nagy Lajos 1351. évi törvénye. E törvénnyel 
az átirat ugyanúgy jár el, mint II. Endre 1222. évi Aranybullájával: csak 
megcsonkítva közli. Nevezetesen elhagyja Nagy Lajos eme 1351. december 
11-én kelt oklevelének egész bevezetését, elhagyja továbbá az Aranybulla 
egész — Nagy Lajos által átírt — szövegét és Lajos oklevelét csak attól a mon
dattól kezdi közölni, mellyel az Aranybullát megerősíti (,,No<9 iyiiwr peiicioTte" 
etc .)— itt megemlítendő, hogy szó szerint közli azt a részt is, mely az Arany
bulla negyedik cikkelvét hatályon kívül helyezi — s ezután teljes egészükben 
átírja azokat a cikkelyeket (összesen 25), melyeket Nagy Lajos saját maga 
alkotott. Nagy Lajos oklevelének befejező formuláit (dátum, méltóságsor) 
azonban itt is — akárcsak az Aranybullánál — teljesen elhagyta! 8 Nagy 
Lajos 25. cikkelyének utolsó szavai után: ,,. . .a6.sy?;e diiatioMc et proroyaiiome 
íerwMMewtMr", anélkül, hogy egyszóval említené, hogy itt Nagy Lajos törvénye 
lezárult — vele egy sorban —, elkezdi közölni I. Ulászló szövegét, mely a 
fentiekben felsorolt törvényeket megerősíti. Nagy Lajos 1351. évi törvényével 
kapcsolatban még meg kell említenünk, hogy az átiratban e csonka szöveg 
előtt is találunk egy — az eddigieknél sokkal hosszabb — rubrumot, mely, úgy 
látszik, az elhagyott bevezető részeket volt hivatva pótolni. Ennek szövege 
a következő: ,,<SecMMÍMr Liúeríateg OrdiTMrciowas 7?eywo 77MTíyarie date
et concesse ?dtra T̂ iúerfateg, y?MM cowdaw Dowinw Bex A7ídrca.s,/?iiv.s /éren Beie 
Beyi# dedit et coTMegsit predicto Beywo, etia?77 ipse DoMwmg 7,Mdovic%s Bea; 
coM/M-MMwB." Sőt e hosszadalmas rubrum után még egy rövidebb bevezető 
szöveget is irt: Tenor untern dicte Co7<ytr?Mncio7M3 ipsi%s Liídovici Beyis aeyuitw 
per owMMO Í77 Aec ver&a. 8 csak ezután kezdi el Lajos oklevelének említett ré
szeit közölni.

N agy Lajos törvénye után következik —  m int már azt előbb jeleztük —  
I. U lászló megerősítő szövege, m ellyel az általa átírt szövegeket m egerősíti 
s mint az egész hatalm as oklevél befejezése következnek azok a cikkelyek, 
m elyeket I. Ulászló, m int újonnan m egkoronázott király maga a lkotott.

így  tehát I. Ulászló eme 1440. július 20-iki oklevelében — I. Ulászló 
eredeti törvényén kívül — négy fontos átirat is szerepel. E négy közül kettő
nek: II. Endre 1222. évi aranypecsétes törvényének és Nagy Lajos 1351. évi 
törvényének szövegét más forrásokból, sőt (utóbbit) az eredeti példányokból 
is ismerjük, 777. B?tdre 7293. évi tőrvéyi-yéveA; ég az ezMtá77 i;övet7ező úizo77ytaia7z 
ereded/ cî MpeArMeA; azonban ez az eyyede77 /orrása, ill. /eTmtartója (aminthogy 
I. Ulászló eredeti cikkelyeinek is ez az egyetlen példánya).

Sajnos azonban, Ulászló eme oklevele az átírt négy törvényszöveget 
éppenséggel nem adja vissza kifogástalan pontossággal. Közülük az elsőnek  
(II. Endre 1222. évi Aranybullájának) és az utolsónak (Nagy Lajos 1351. évi 
cikkelyeinek) szövegét illetőleg a fennmaradt többi szöveggel való egybevetés  
első pillanatra m eggyőzhet bárkit erről, azonban a másik két szövegnek: III. 
Endre 1298. évi törvényének és a közvetlenül utána m ásolt ism eretlen eredetű  
cikkelyének szövegében is kirínak a szövegrontások.
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Ennek oka az, hogy I. U lászló kancelláriája, —  m ely úgy látszik, még 
egyébként nem vo lt eléggé megszervezve** —  az em lített négy törvényszöveget 
nem  az eredetiekről m ásolta, hanem bizonyos ,,Áxwypecg%;é&(% vayy re<yts%r%w- 
&ó%", m elyet a rendek m utattak  be.s

H ogy ez a regigO-Mw" mikor, ki által és mi módon készült,
az I. U lászló szövegéből nem derül ki." Arra még kevésbé kapunk választ, 
hogy e ,.könyvecske" írója az általa átírt törvények eredeti példányait látta-e  
vagy  pedig már ő is csak másodkézből vagy esetleg még régebbi másolatokból 
v e tte  e szövegeket.

Valószínűnek tarthatjuk azonban, főképpen a sok hibából következtetve  
— , m elyeket talán nem lehet valam ennyit I. Ulászló nótáriusának tulajdonítani
—  hogy e kis törvény-gyűjtem ény nem az eredeti példányokról és nem is 
egyszerre készült, hanem talán több kéz egym ás után m ásolta bele a törvénye
ket, esetleg valam ely más hasonló jellegű másolatról olyan módon jöh etett 
létre az egész, m int Ulászló e lő tt kb. egy  századdal, az Anjouk korában készült 
/or?7tMMs-A;ő7M/v (Ars notarialis). V agy ahogy általában a középkori hasonló 
jellegű törvény- és oklevélgyűjtem ények létrejöttek .

Em e —  I. Ulászlónak bem utatott és általa átírt — törvény-collectióval 
kapcsolatban még két forráskritikai kérdés merülhet fel. Az egyik az, hogy  
vajon e törvényszövegek —  illetőleg az Aranybulla és N agy Lajos törvénye
—  már a ,,registrum"-ban is kihagyásokkal voltak-e lem ásolva vagy  pedig
azokat csak Ulászló kancelláriája csonkította  meg? A másik kérdés pedig az, 
hogy vajon az egyes törvényszövegek e lő tt található rubrum-szerű megjelö
lések k itől származnak? I. U lászló nótáriusától-e vagy  a hójától?
Kovachich úgy véli —  legalábbis egyes megjegyzéseiből arra lehet következ
te tn i —  m intha ú gy  az em lített törvényszövegek m egcsonkítása, m int az 
egyes törvényeknek rubrumokkal való ellátása: I. Ulászló nótáriusának lenne 
tulajdonítandó.?

Véleményünk szerint azonban ez a felfogás nem felel meg a valóságnak. 
Ellenkezőleg, minden jel arra mutat, hogy egyrészt az említett törvényszövege
ket már e ,,%;ŐMyvecs%:e" compilatora kihagyásokkal másolta le — esetleg már 
korábbi, hasonlóan megcsonkított másolatok alapján, másrészt az egyes tör
vényszövegek előtt található rubrumok is e könyvecske szerkesztőjétől szár
maznak — a bennük található olyan hibákkal együtt, mint az 1298. évi 
törvénynek III. Endre uralkodása elejére tétele, s I. Ulászló nótáriusa igye
kezett ezt az egészet — amennyire tudta — híven lemásolnia

Ha így fogjuk fel az I. Ulászlónak bemutatott registrum létrejöttét, meg
kísérelhetjük arra a kérdésre is — legalábbis hozzávetőleges — választ adni: 
mikor jöhetett létre e kis törvény-collectio. E tekintetben iránytadónak azt a 
tényt vehetjük, hogy az Aranybulla befejező részét éppen csak a iw  resis?e?:dí- 
ről szóló részig másolja le, azt azonban teljes egészében elhagyja. Mivel éppen 
Nagy Lajos volt az, aki az Aranybullát teljes egészében — a MM ?c.sá̂ c?M?i-vel 
együtt — átírta és megerősítette, amit leánya, Mária 1384-ben szöveg szerint 
megújított és 1385-ben (az Aranybulla szövegének közlése nélkül) ismét meg
erősített: eme — az Aranybulla szövegét megcsonkító — törvény-gyűjtemény 
az Anjouk korában semmiképpen sem keletkezhetett. Ellenben Zsigmond 
1397. évi törvényében, mely az Aranybulla legtöbb rendelkezését átveszi — 
e befejező rész, egyáltalában nem található meg, aminthogy Zsigmond — 
gazdag törvényalkotó tevékenysége közben — soha ilyen vagy hasonló jogát 
az ,,országlakóknak" nem erősítette meg, sőt — visszaemlékezve az 1401. év
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eseményeire, minden bizonnyal azon volt, hogy az országlakóknak eme 
könnyen ellene irányulható eszköze eltűnjön a köztudatból. Csak ilyen módon 
lehet elképzelni, hogy egy törvény-gyűjteményből elhagyják az Aranybulla 
eme rendelkezését, és az annyira kimenjen a köztudatból, hogy a hatalomra 
vágyó rendek, még az új királlyal szemben kifejtett jogigények közt is ,,ki
felejtsék." Ilyen meggondolás alapján azt állíthatjuk, hogy az I. Ulászlónak 
átírás és megerősítés végett bemutatott ,,iiöeiias sen reyisiram" kb. Zsigmond 
uralkodása első felében: 1395— 1420. között jöhetett létre, esetleg éppen az 
1397. évben tartott országgyűlés vagy Zsigmond valamely más országgyűlése 
előmunkálataival kapcsolatban.

I. Ulászló 1440. évi törvényével kapcsolatban még megjegyezhetjük, 
hogy — tekintve rendkívüli nagy terjedelmét — minden valószínűség szerint 
csak egy példányban állították ki. Ez a példány eredetileg valószínűleg a 
rendek birtokában volt, a XVI. században azonban már aligha lehetett ott, 
mert a Corpus Juris első kiadói sem I. Ulászló törvényéről, sem az abban átírt 
— s másutt nem található — 1298. évi törvényről és az ezut án másolt cikkelyek
ről nem tudnak.

Ulászló eme oklevele csak a XVIII. század végén bukkan fel. 1779-ben 
Markos István leleszi jegyző fedezte fel egy ungvári nemesnél és csere útján 
a leleszi hiteleshcly levéltára számára szerezte meg, ugyanő 1780-ban rövid 
kivonatot is készített az oklevélről. E rövid kivonat tíz évvel később (1790-ben) 
a történetírással is foglalkozó Szirmay Antal révén Kovachich Márton György
höz jutott, aki ekkor már megkezdte széleskörű törvénykiadó munkásságát. 
Kovachich e kivonat megismerése után azonnal érdeklődni kezdett annak 
eredetije után, ez azonban akkor már — II. József intézkedései folytán — a 
leleszi konvent egyéb irataival együtt Egerbe került. Kovachich ekkor szemé
lyesen indult a nevezetes oklevél megkeresésére s hosszas kutatás után csak
ugyan megtalálván Egerben, az egészről hiteles másolatot kért. 1792-ben 
az egri káptalan e nagyjelentőségű oklevelet országgyűlési határozattal az 
Országos Levéltárnak adta át, ahol jelenleg is őrzik.

3. Az 1299. évi országgyűlés.

III. Endre törvényhozásával kapcsolatban, amelynek két oly fontos 
törvénykönyvet, ill. kodiíikációt köszönhetünk, mint az 1290—91. évi és az 
1298. évi törvények, még egy kérdést kell felvetnünk és — amennyire az adatok 
megengedik — megvilágítanunk: az  1299. é v i  o r s z á g g y ű l é s  kérdését.

Az 1298. évi törvény utolsóelőtti cikkelyében a törvényhozók kimondták, 
hogy ,,ax összes preiáiwso%:, aAiÁrei iőrvémyes a^adáiy mem iari viasza., mem- 
Miőm&em az összes &áró%; és a meme.se va/amemmyiem, %ar(oxxnma& a <Sxemí Cyőryy 
mMrni (ixemőiődiA; mapra, üdvösöm a Dama meiieM, ősszey'őmmi, Aoyy oM mimd- 
exe&ei, ameipe& a Amráiy ár ieveiéöem (t. i. a kibocsátandó királyi meghívólevélben) 
/oyiaiíaimaA:, meyvizsyáivám, axo&rói az imiéx&edése&rői, meiyeA; sxá&séyese& iesz- 
me&,------------ yo7M%os&od7'ama&."

Mivel az 1298. országgyűlés, mely e határozatot kimondta, augusztus 
5-én ült össze, kétségtelen, hogy itt a A'őve êxő évi Szent György ünnepéről 
(=április 24.), ill. az ez után következő tizenötödik napról van szó ( =  1299. 
május 8.), mint amelyre e határozat értelmében a következő országgyűlésnek 
össze kellett ülnie.
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Kórdós, hogy vajon ezt az országgyűlést összehívták-e és ha igen, az milyen 
határozatokat hozott?

Arróí, hogy ezt az országgyűlést valóban megtartották, meglehetősen 
sok adatunk van, amelyekből ez országgyűlés helyéről, idejéről, sőt bizonyos 
fokig még az ott megtárgyalt kérdésekről is tájékozódhatunk. Sőt ezeket az 
adatokat, melyeket eme oklevélből nyerhetünk, még arra is felhasználhatjuk, 
hogy azt a képet, melyet az 1298. évi országgyűlésről idáig ismerünk, néhány 
vonással kiegészítsük.

Különösen két hitcleshelyi oklevél az, amely ez országgyűléssel kapcso
latban részletes adatokat tartalmaz. Az egyik — tartalmánál és szerkezeténél 
fogva középkori okleveles gyakorlatunkban szinte egyedülálló oklevél — , 
melyet 1299. július 6-án — úgy látszik, még az országgyűlés ideje alatt — 
Jakab premontrei prépost, a váradelőfoki konvent, mint hiteleshely nevében 
kiadott..* Ez az oklevél nem a magyar hiteleshelyi gyakorlatnak megfelelően, 
hanem minden tekintetben a „Mofarias paöh'cas"-ok szokása szerint van meg
szerkesztve. III. Endrének és a főpapoknak, báróknak és nemeseknek írásban 
benyújtott apellációját tartalmazza ,,ad <Sedem Aposúdicom" Gergely választott 
esztergomi érsek ellen, aki az országgyűléssel együttműködni nem akart, és a 
király ellenfeleivel fogott össze. Az oklevél elején Jakab prépostnak, ill. a 
váradelőfoki konventnek bevezető szavai találhatók. Ebben elmondja Jakab, 
hogy midőn „AxmzeMíy'éMeÁ* Mayyo&ö rászévef f cam mayore parié cowe/das wosíri  ̂
„az ország egyetemes gyűlésére, HáAos merezeiá Aeiyre" ment „az ország yoM 
áZiapoiá^aA ^negre/orwíáZására és az eyyMz ügyei végeZZ", akkor Imre váradi 
püspök eléje járult és meghívólevelét bemutatván, Endre király, valamint 
János kalocsai érsek és az összes püspökök és káptalanok, valamint az ország 
bárói és nemesei nevében írásban apellációt jelentett be „ad <Sedem Apos- 
ZoHcaw" — a Gergely választott esztergomi érsek részéről őket ért sérelmek 
ügyében. Ezután Jakab prépost szó szerint átírja Imre püspöknek előtte 
mint hiteleshely előtt, írásban scriptis) benyújtott apellációját, mely 
részletesen elbeszéli, hogy milyen tárgyalások folytak Gergely és az ország- 
gyűlés kiküldöttei között és milyen sérelmeket követett el Gergely a király 
és az országgyűlés ellen.

A következőkben röviden összeállít juk ebből a tulajdonképpen két részből: 
Jakab prépost bevezető és záró soraiból és Imre váradi püspök apellációjából 
álló oklevélből azokat az adatokat, melyek az 1299. évi országgyűlésre vonat
koznak, sőt bemutatjuk azt a két adatot is, melyekben az előző (1298.) évi 
országgyűlésre történik utalás. Felsorolásunkat éppen ezekkel kezdjük el:

Az 1298. évi országgyűlésre két helyen történik ez oklevélben utalás. 
Mindkettő az Imre püspök által benyújtott apelláció szövegében fordul elő. 
Az egyik arról szól, hogy „ebben az évben" (7?oc o?mo  ̂ az országgyűlés: „az 
efmáft év&ea AÍMyi/aá??ifoM Aafározafrót kiadott förpéMy érfeb/aé&en" ('secMMdum 
seriem coTtsfiticciowis an?;o prefe?'ifo promafyate editam^ gyűlt össze, ami kétség
telenül utalás az 1298. évi törvény utolsóelőtti cikkelyére. — A másik adat 
ennél többet mond, amennyiben kétségtelenül kiviláglik belőle, hogy az 1299. 
évi országgyűlés általában A ago?Jó Aérdése  ̂ meyoMasáa /áradozol, mint az 
1298. évi országgyűlés s célja az volt: hogy „a Aőzy'óí az orszáy ás az eyyAázaA 
erdeAeöew, amit az e(????dt óvóé?? Myya%cze% /őpapoA és az összes orszáyiaAóA e%- 
ÁczdteA," — megvalósulás felé vigye (commitwe öomam pro paci/?co <S'fafM -Re<pM 
et Ecĉ esiarMTM, y??od a??no preferifo per eosdem Frefatos eí ^wiversos Aey??tco(as 
incAoafam /aeraf, . . .^ .  Érdekes megfigyelnünk, hogy az 1298. évi ország
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gyűlés résztvevőit csak így emiíti: prepát?' ei. . . Peywicoie, tehát a bárókat 
kihagyja.

Magáról az 1299. évi országgyűlésről a következő adatokat lehet ki
elemezni e kettős oklevélből:

aj Az országgyűlés Aeiyéi illetőleg mind Jakab püspök bevezető sorai, 
mind a tulajdonképpeni apelláció szövege világosan megmondják, hogy Ráko
son volt. A hiteleshelyi bevezetőben: ,,aA yeneraiew Peyai CoMyreyaiioMem in 
locMw Pa/ĉ M vocain?n.. ." Az apelláció szavai szerint: „. . .  in iocnní ZiaÂ M 
vocainw, prope DnAa?n Ciniiaiew .siinw, reyni sciiicei weAinvn /nieee?:i conyre- 
yaii . . . "  Ez egyébként az első eset törvényhozásunkban arra, hogy az ország- 
gyűlést Rákos mezején tartják, ami a középkor utolsó évtizedeiben oly sokszor 
előfordul.

A,) Az országgyűlés iAey'éi illetőleg ez az oklevél meglehetősen bizonytalan 
adatot tartalmaz. Nevezetesen az oklevelet kiállító Jakab prépost azt mondja, 
hogy Imre váradi püspök akkor ment eléje, amikor ő konventjének tagjaival 
épp az országgyűlésre ment, a következő mondatban pedig azt mondja, hogy 
Imre püspök apellációja „Anno Domini Jí.CC.nonayegi?nonono,?nenseAM%ii 
in detnna A posioiomm Petri et Pan i i . . . " (  — július 6.) történt. Ebből az adatból 
Kovachich azt következteti,^ hogy ez országgyűlést nem tartották meg az 
1298. évi törvényben meghatározott időben, azaz: Szent György tizenötödik 
napján (=  május 8.). hanem erre az időre (aA dciaram Petri et Panii) elhalasz
tották. Ennek a feltevésnek azonban ellentmond az erdélyi káptalannak 1299. 
október 28-án kelt — alább tárgyalandó oklevele — mely világosan meg
mondja. hogy e gyűlést Szent György tizenötödik napján kezdték el. Nem 
tartjuk kizártnál;., hogy Jakab váradelőfoki prépost csak ekkor érkezett az 
országgyűlésre, ,,ca?n majoré parte connentaa" talán éppen a váradi püspök 
meghívására, aki eme apellációt előtte mint a hiteleshely képviselője előtt 
be akarta jelenteni. A fenti adat szerint tehát az országgyűlés július 6-án 
még tartott, bár az apelláció egy mondatából úgy tűnhetnék fel, mintha az 
szétoszlóban lett volnál

ej Az országgyűlés őaszetéteiét illetőleg Jakab prépost bevezető szavaiból 
nem kapunk elég világos képet, ő csak annyit mond, hogy a benyújtott apel
láció kiknek a nevében történt, de nem mondja meg határozottan, hogy 
ezek mint az országgyűlés tagjai szerepelnek-e: „mnnAaio ei nomine Domini 
AnAreae, Dei Oracia Dineirie Peyis Dnnyarie ei Domini 7oanni.s Arc Ai Dpiecopi 
Dccieeie CoJocemsis ei Capiinii epcsAem ei om??iam aiior???/? Ppi.<.'ropor?e?H, ei 
CapiiMioriMH CaiAeAraiinm ?;iri?MyMe Promncie <$iriyonie?;.si&' ei Coiece?MÍ5, Pa- 
ronnm 7 aiyne AoAiiinm dZ Peyni Z/M?;yarie. . ." S csaknem szó szerint így 
kezdődik Imre váradi püspök tulajdonképpeni apellációja isJ egy helyen 
azonban határozottan az országgyűlés tagjait sorolja fel a következő 
módon: „Daw enim Aoc a/iwo ad Cow.'/reyaciwíew Peyni Genera iem preJici^M 
Domi?:ng nosier Pea; A nAreae ei Dowinae Aoannee ArcAiepi.scopne Coiocen.si.s ei 
Dpiecopi nirineyne prorincie eciiicei <S'iriyoMÍe?;.sió' ei Coioce?nsis, nec non Pa?onee 

ac Â oAiiee ("/) Peyni /Zn?^yarie. . .  /nisge?:i conyreyaii. .
E felsorolásból tehát kétségtelen, hogy az országgyűlés tagjai az 1299. 

évben is — éppúgy, mint már valamivel korábban is és általában később is 
— a következők voltak: . . . reá;. . . ,  . . .  epi.scopi ^preiaii^, . . .Aaronea.. . ,
. . .ac ?mAAe.s. . . Ezt a felsorolást: preJati, Aaronee ei noAiiee mint az ország- 
gyűlés tagjainak megjelölését ebben az oklevélben még négyszer (!) megtalál
juk (egy alkalommal a Aaronesnek kétségtelenül tévedésből történt elhagyá-
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sával), amit a később felvetendő forráskritikai problémák szempontjából itt  
kü!ön is hangsúlyozunk."

Magát az országgyűlést mind a bevezető rész, mind a tulajdonképpeni 
apelláció szövege így jelöli meg: ,,ye?teraíig Conyreyaiio", ill. „Ctmyre-
yacio yeMeraHg". (Utóbbi szövegben a későbbi elbeszélés folyamán több
ízben csak egyszerűen: „comyreyacio".)

d  ̂ Számunkra azonban talán legfontosabb az, amit eme oklevélből az 
1299. évi országgyűlés ídryyaMg  ̂ a%yaydróí megtudunk. Erre vonatkozólag 
Jakab prépost bevezető szavaiban csak annyit találunk, hogy: „pro gíaía 
&0 M.0 d?eym re/ormando eí ^ccíegie 'aogíre weyocMs" mentek az országgyűlésre. 
Imre váradi püspök apellációja azonban már bővebben szól az országgyűlés 
elé kitűzött problémákról és az ottani különböző jellegű tárgyalásokról. Az 
egész apelláció szövegében összesen öt alkalommal találunk utalást erre a 
kérdésre. Ezeket az adatokat részletesen bemutatjuk, mert ezek is — ámbár 
csak töredékek — szervesen hozzátartoznak törvényhozásunk legrégibb emlé
keihez.

Az apelláció szövege mindjárt azután, hogy elmondja, kik gyűltek össze 
ezen az országgyűlésen — közvetlenül az előző évi gyűlés határozatára való 
hivatkozás után — igy jelöli meg a tanácskozások célját, hogy: „a óé/ce & az 
orgxdy dHapoidnaik meydpídga ég az eyyádxi gxaóadgdyoA; géríede%géyé?M& a rnggxa- 
dMíídga" céljából gyűltek össze: „pro re/ormacione pácig eí «Síaíag Heym ac re- 
CMperacioneímmamíaíig^ccíegiagíicaramHóeríaíam.. .  /aiggeKiconyreyaii." Ezt 
a határozott ,,proyram"-megjelölést, mely általában megegyezik azzal, amit 
Jakab prépost bevezető szavaiban olvasunk, az apelláció szövege folyamán 
még kétszer megismételve találjuk, csaknem ugyanazon ^.vakkal. Amikor 
az országgyűlés követeket küld Gergely választott érsekhez, ezek őt 
arra kérik, hogy tanácskozásaikon résztvéve „a Mzpk az orgxdy ég az eyyMzai; 
óéi;ég áMapoia érde%éőe%" befejezéshez segitse s itt hozzáteszik azt a — szá
munkra jelentős — megjegyzést: „amií már az eímidí év&en Myya%exe% /őpapoA 
ég az őggzeg orgzdylaMÁ; meyÁ;ezdíeÁ;"J

Amikor az apelláció megállapítja, hogy Gergely választott érsek az 
országgyűlésre nem jött el, ismét csaknem ugyanilyen szavakkal jelölik meg 
az országgyűlés célját: „wec ipgam Comyreyacionem, w  yaa patrima óowa 
d e g í a í M í o c 4 ^ g r e y w i  p a c i / i c o  e í ^ c c i e g i a r - a m  ordinare 
poíaiggeí, vemre voímí. . ."  Végül még egy talán ezeknél is jellegzetesebb ki
fejezés olvasható eme apellációban az országgyűlés rendeltetéséről, mikor 
később azt mondja, hogy ez országgyűléstől „az eyégz orgzóy yoiéie ég a íermé%;e%y 
őé^e" függött."

Az apelláció szövegéből egy konkrét ügyről is értesülünk, amelyet az 
országgyűlésen szándékoztak elintézni, nevezetesen arról, hogy Gergely válasz
tott esztergomi érsek az országgyűléshez fordult azzal a panaszával, hogy 
őt és egyházát Endre király és „mások" részéről sérelmek érték és ebben az 
ügyben elégtételt kért. Ezt az idézett oklevél szövege így adja vissza: „ . .  .egye
bek között ídryyaívda ég íamícg&ozvdM. (t. i. az országgyűlés összegyűlt tagjai) 
éppe?z az egzíeryomi eyyAdx óéMy'érőí ég eme eyyAdx vdíaszíoíí érge&é%e& %y%yaímag 
dílapoídróí ig, ameíyőew — mí?d az emKíeíí vdíagzíoíí érgeü; Mveíei áíjdM eüő- 
íerjegzíeííe — őí ég az egzíeryo?N.i eyyAázaí ?aeyzavarid& ég meygéríedéA:, ég ezérí 
pa^agzí íe% az emKíeíí ÍPadre &irdíy ár ég az eMóó mondoíí egxíeryomi eyyádz mág 
zajaiéi edev.. . ." Ebben a különös perben annyi előrehaladás történt, hogy 
Endre király megígérte, hogy ,,Aa vaidmi&ew őí (ti. az érseket) vayy aKw,aÁ:
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ego/Mxát wieygéftette votwa, await (— tette, hozzá a király —) aaewa Aisz; waayőt 
erős Aőtelezettségr a/aeütett a /ópapoA és waág aaaayyarorgxáyi rátaNxtott AíaáA ítéte- 
téaaeA veit atá".*° Ennek a döntőbíróságnak az ítélethozatalára azonban, éppen 
Gergely választott érsek magatartása miatt, úgy látszik: már nem került sor. 
Ez országgyűlés tárgyalásainak fontos részét képezte továbbá az a kérdés, 
hogy Gergely választott érseket meghívják az országgyűlés munkájában való 
részvételre. Erre vonatkozólag a szövegből kiderül, hogy a prelátusok előbb 
közös tanácskozást folytattak ,,a Aarráttyat és az or.sxaytaAA/cAaf' és ennek alap
ján küldtek ki két követet: Pál esztergomi prépostot és Henrik comes-t, akik
nek munkája azonban eredménytelen maradt.**

A másik nagyfontosságú oklevél, mely az 1299. évi országgyűlésre vonat
kozólag adatokat tartalmaz, a kolozsmonostorí konventnek 1299. október hó 
28-án kelt oklevele.*^ Ebben elmondja a konvent, hogy Péter erdélyi püspök 
részt vett azon az országgyűlésen, melyet az 1298. évi országos határozat értel
mében az 1299. évben Szent György ünnepének tizenötödik napján ,,a 
wasiiett" tartottak és ama határozatoknak, melyeket az országgyűlésen hoztak, 
egy másolatát a király által az erdélyiek részére kiadatni kérte. E nagy jelentő
ségű oklevélnek azokat a sorait, melyek kérdésünk szempontjából különösen 
fontos felvilágosítást nyújthatnak, a következőkben részletesen elemezzük.

Az 1298. évi országgyűlésre vonatkozik az első adat, mely elmondja, 
hogy az új országgyűlést ,,a waaíM'orí" országos határozat értetwaéAeaa 7?%rtóÁ 
össze.* ,,ÍMata seraewa aaaaperaae yeaaeraias coaastatwaoaaas per dowáaaawa Aaadreawa dei 
yracaa reyewa /ÍMwyarie aitostrewa eiastyaae pretatos, Aaroaaes ac woAates awiveasos 
saaacite..." Mint látjuk, tehát az oklevelet kiadó kolozsmonostorí konvent 
igen jól van tájékozódva az 1298. évi országgyűlés határozatáról és annak 
létrejöttéről. Értesüléseit bizonyára magától Péter erdélyi püspöktől vette, 
aki az 1298. évi országgyűlésen is részt vett és e törvény kiadói közt mindjárt 
a második helyen — János kalocsai érsek és királyi kancellár után — követ
kezik.*  ̂ Ezen okból valószínűnek kell tartanunk, hogy azok az adatok is, 
melyeket ez az oklevél az 1299. évi országgyűlésről elmond, minden tekin
tetben hitelt érdemlők. Az 1299. évi országgyűléssel kapcsolatban ebből az 
oklevélből a következőkről értesülünk:

aj Elsősorban fontos ez oklevél értesítése az országgyűlés adept illetőleg. 
Eszerint az országgyűlést ,,ad yMáaadeaaas /esta 5. Geoapáá . . . .  áaaata DaTawAaaawa" 
hívták össze, tehát valóban úgy, ahogy azt az 1298. évi országgyűlés kimondta. 
A kolozsmonostori konvent oklevelének eme állításával nem lehet ellentétben 
levőknek tekinteni azokat az adatokat, melyekből úgy látszik, hogy az ország- 
gyűlés még július elején is együtt volt. (Ilyenféle adat található az előbb 
tárgyalt oklevélben, és ilyen következtetést lehet levonni egy később tárgya
landó oklevélből is.) Ezekből legfeljebb azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az országgyűlés, melyet május 8-ra hívtak össze, két hónapig tartott 
és kb. július első hetében fejeződött be.

A) Ami az országgyűlés /aeia/ét illeti, e tekintetben a kolozsmonostorí 
konvent szűkebb szavú, mint a Jakab prépost és Imre váradi püspök szövegei, 
amennyiben csak ennyit mond, hogy Péter erdélyi püspök: ,,adyaaaaadeaaas /esti 
A. Georyáá.. .  Marta DaTaatAaMwa" ment az országgyűlésre. De ez sincs ellentétben 
az 1298. évi törvény szövegével, mely azt mondja, hogy: ,,ad gaaaaadeaaas 
.Beati Georgia iw Bacias parta DawaAiawa (7,) coaareaaare teaaeaaataar". Az ország- 
gyűlés helyének megjelölésében, mint látni fogjuk, többi okleveleink még el
lentétesebb adatokat tartalmaznak.
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ĉ  Teljes összhangban van a váradelőfoki konvent oklevelével a kolozs- 
monostori konvent eme oklevele atekintetben is, amit az országgyűlés össze
tételéről mond. Ez oklevél szerint: ,, . . . doaniaaias Petras Jeyitianaas et nnicaas 
episcopaas Transsytvanns. . a Duna mellett tartott országgyűlésre . .aana 
caaan retiyaais preiatis, öaroniöacs / / /  et noöiJi&aas aaniversis //^ .. . .coaaveniret..."  
S ugyanúgy sorolja fel az országgyűlés tagjait még egy másik helyen is, ahol 
az országgyűlést ő is igy jelöli meg: „coaayreyatio yeneraiis". Ez az adat meg
világítja Jakab prépost oklevelének a bárókra vonatkozó, kevésbé világos 
kitételeit is. A később tárgyalandó kérdések szempontjából azonban külö
nösen fontos megfigyelni, hogy e gyűlésen az ,,összes neaneseA" fno&iies nni- 
versi/ jelen voltak.

d/  Nagyon fontos — s szintén a később tárgyalandó forráskritikai kérdé
sek szempontjából különösen kiemelendő — az, amit e szöveg az 1299. évi 
országgyűlés kitűzött feladatairól mond (s amelyek érdekes módon kiegészítik 
azokat az adatokat, melyeket Jakab prépost előbb tárgyalt oklevelében 
láttunk): nevezetesen a kolozsmonostori konvent eme oklevele szerint Péter 
erdélyi püspök „ez orszdy ne/aéz nyyeineAr aneytáayyatása és a /Arütönööző/ /eie& 
aaaeyöéAréJtetéséneA aneyAísériésére" ment el az országgyűlésre: „pro tractandis 
ardnis reyni Aaias neyociis tentaaadayne partiaana recoMCí*f;'acz'o?ie convenetit". 
Ehhez azután hozzáteszi az oklevél, hogy Péter „nyyanott (vagyis az ország- 
gyűlésen) a keresztényi öéke váyyátóJ vezéreitetve aaaindent aneytett és aneykiséreit, 
aaaaeiyek a kőzáéke és az orszdy áJiapotának Tneynyitúsa s az eyy/aázi szaúadsdy 
visszaszerzése szeanpont/döói szükségeseknek Játszottak" (ióideaaayaae ckristiane pacis 
zeio dnctns enneta eyerit tentarityne, yaae p r o  r e / o a a n a c i o n e  p a 5 J i c e 
t r a n y n i J J i t a t i s  et  s t a t n r e y aa i a c  p r o  r e e n p e  r á c  i o n é  
i a n n a n n i t a t i s  e c c i e s i a s t i c e  necessaria vide&aaatar. . . ) .  Az ország- 
gyűlési tanácskozások tárgyát tehát a kolozsmonostori oklevél is úgy jelöli 
meg, mint a váradelőfoki konvent, ill. Imre váradi püspök oklevele, sőt ez a 
rész: , ,pro r e / o r a n a c i o n e  p a & J i c e  t r a n y a i i i i t a t i s  et s t a i n  
r e y n i  a c  p r o  r e e n p e  r á c i ó  ne  i n a n a a n i t a t i s  ecc Zes a-  
a s t i c e "  csaknem minden szavában megegyezik az előbbi oklevélben ki
fejezett tárgymegjelöléssel. Ezt az érdekes szó szerinti egyezést csak úgy ma
gyarázhatjuk meg, ha feltesszük, hogy minden valószínűség szerint ez a 
,.program" volt kifejezve már az országgyűlést egybehívó királyi leve
lekben is, amelyeknek kibocsátását az 1298. évi törvénynek ez ország- 
gyűlésre vonatkozó része szintén előírta: „ni oanaaiöaas iöidean recensitis, yne 
in Literis Donaini Peyis ea:pa*essa contiaaentnr, institniis, yne necessaria /aerini, 
stniaenies".

e/  Számunkra azonban kétségtelenül legfontosabb a kolozsmonostori ki
adványnak az az adata — melyet egyébként összes okleveleink közül eyyednJ 
ez az oklevél tartott fenn —, mely szerint ezen az országgyűlésen í r o t t  h a- 
t á r o z a t o k a t  i s  h o z t a k  — mint az oklevél sokat kifejező szóval 
megjelöl: „sanctiones" — melyeket „ayynnezen Andre, dicsőséyes Aird/y űr" 
„eJ/oyadott, nyiiardaaosnaa /óvá/aayyott és ki/airdetett.. .". Az erre vonatkozó szavak 
az eredetiben így hangzanak: , , . .  . inarta saaact  i o n c s  tn preaiiata coaayre- 
yacione yenerati donainornna pretatarnan, úaronana et aaniversoraaan aaoöiiinaaa 
tocins reyaai /anins J a t a s  p e r  y n e  enaadean donainnna A aa d r e a na r e y e an 
i J J n s t r e a n  a c c e p t a t a s  p a & J i c e y a e  a p p r o ö a t a s  p r o c i a -  
a n a t a s y n e . . . "  Ebből a néhány sorból, mely XIII.  századi törvényhozásunk 
közjogi szervezetét minden más adatnál jobban megvilágítja, különösen a
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„sa77cí7077es" megjelölést kel) megfigyelnünk, mely felvilágosítást adhat az 
itt  említett törvények jellegéről.

Végül még egy —  szintén egyedülálló —  adatot kell m egem lítenünk  
ebből az oklevélből, azt nevezetesen, hogy az országgyűlés által h ozott és 
Endre király által m egerősített határozatok, ill. sanctiók egy példányát (vagy  
talán több példányt is?) az o tt  jelenlevő Péter erdélyi püspök ,,az ő eyy/mza 
és e??M /őM (ti. Erdély) 77e777ese777e& w/yaymzoK.
á ^ e ? e s e 77 ,,<777777-77777** p a r c a  i p s e  y M o y a c  ^0777777773 P e t r a s  777 77S77777
e c c ie s ie  s a c  M oM H itTH yae A77777S ? e rre  p e r  e a M d e w  ^077777777777 r e y e w  a a ^ e K ^ c e  
ír a M s c r íő í  / e c i í . . . " .

4. Az 1298. évi törvényhez csatolt vitás eredetű cikkelyek keletkezési ideje

I. Ulászló 1440. évi július 20-án kelt oklevelében — melyben a rendek 
által neki bemutatott se% re<y:sb"M7H." alapján elődeinek legfontosabb
törvényeit átírja és megerősíti* — III. Endre 1298. évi törvénye után (s Nagy 
Lajos 1351. évi törvénye előtt) egy sajátságos törvényszöveg foglal helyet. 
E törvény — eltérőleg az Aranybulla ugyancsak itt megtalálható szövegétől, 
valamint III. Endre 1298. évi s Nagy Lajos 1351. évi törvényeitől, melyek 
hosszadalmas rubrumokkal vannak ellátva^ — mindössze ezzel a rövid, de 
rubrumszerű és A; i e 777 e % i í r d s s a Z  %r( megjelöléssel van elválasztva 
az előbbi törvénytől: , ,De 777<? 77 7 S7C 7 0  77 7 &7 7 S." Hogy azonban itt új 
törvény kezdődik, kétségtelenül kitűnik a szöveg első mondatából, mely így 
hangzik: ,,P  7* 7 777 o (7  ̂ 77 o i a 77 d 77 777 e s i ,  <y 77 o d de / ?7</777S7C70777Ó77S 777 

/acíie poíewcie, AowicidM, 7777777707-77777, /77r?i, ?a?roc777Íi e? aHorM7?7 377777^777777 /icTtdis,
p e r  P r e i a i o s  ei P a r o T t e s  í a i i i e t *  e s i  de c 7* e A 77 777, y a o d __"
Vagyis kétségtelen, hogy ennek a decre?M77?nak, melyet a ,,preM??Mo/j és úáró/j" 
hoztak, ez az eiső cikkelye. Maga a decretum szövege természetesen nincs 
cikkelyekre osztva — ami középkori törvényeinkben még egyáltalában nem 
volt szokásos —, feltűnő azonban, hogy a bevezetés elején olvasható: , ,De 
l77</777S7C70777Ú77s" megjelölésen kívül a szövegben még három helyen 
találunk hasonló rubrumszerű és kiemelt írással írt megjelöléseket, melyek 
kétségtelenül abból a célból készültek, hogy a szöveget áttekinthetőbbé és 
taglaltabbá tegyék. így  egy másik ilyen rubrum: ,,D e d 7 7 Í e 7- / e c t 0  7-7 Ó7 7 s." 
Míg egy harmadik alkalommal ezt a hosszabb, összefoglaló tárgymegjelölést 
találjuk: ,,/  ? e 777 7 77 /a c % 7 s p o s s e 3 3 7 0 7 7 % 7 7 7  o ?* d 7 77 e J 7 7 d 7 C7 a 7*7 o 
ac<y%7re77dar%777 777 od 77 s 777/rascr7p%?7s e s t  0&se7*77a77d77s." 
S csak ez után kezdi a cikkely tulajdonképpeni szövegét: ,,Pe777, <̂77707777^776 

ah'</77a777 possess7077e777..." Végül egy negyedik (rövidebb) rubrum található 
a decretum vége felé: , ,D e P77St7C7s et d o &a y i o T t i ú  77s". Ha  ez a négy 
rubrum nem is adja vissza az összes cikkelyek tartalmát, mégis a decretum- 
ban előforduló legfontosabb és legrészletesebb intézkedésekről valamennyire 
tájékoztatást nyújt. Mivel a rubrumok nem származhattak sem I. Ulászló 
nótáriusától, sem a neki lemásolás végett átnyújtott ,,könyvecskéből" — ti. 
akkor a többi törvények szövegén belül is kellene ilyeneket találni* — két
ségtelen, hogy e rövid tárgymegjelöléseket 77707* a C7%&e%7/e& e % s ő 
/ oya%7Mt7zdsa&0 7* 7 7* i á A;, és egyéb adatok között e rubruinok is — me
lyek a kodifikáció bizonyos fejlettebb fokára mutatnak — elősegíthetik 
a dátumot és kiadót nem tartalmazó cikkelyek korának és keletkezése körül
ményeinek megállapítását.^
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Az I. Utászló átiratában fennm aradt ewe ciMelyeA; MtíöeMléAe és Aclr őrzési 
ugyanis irodalmunkban éppoly v itás, akárcsak a X I. századi: ,,/Voc 

decreaera?^, Aoc coashíaerM ^f kezdetű törvényünké. Miként ama X I. századi 
törvényünknél, úgy  e cikkelyeknél is az a körülm ény ad tehetőséget eltérő 
vélem ényekre, hogy a szövegben sem a törvényalkotó neve, sem a törvény  
keletkezési ideje nincs m egjelölve s így  csak indirekt úton —  a M lső és 6<dső 
/orrásdriíi&a eszközeivel —  tudunk a kérdéshez közeledni.

Az a kérdés, hogy eme I. Ulászló átiratában fennmaradt s ott közvetlenül 
III. Endre 1298. évi törvénye után következő törvényszövegünk mikor kelet
kezett, éppen másfél század óta foglalkoztatja a magyar történettudo
mányt.

A szóban forgó cikkelyeket először KovacAicA AfárAoM. Cyőryy adta ki 
1798-ban a ,,<SMppie7Me%%M7H. ad Ves^tyia UomiíioraTH," c. törvénykiadványa 
első kötetében,** ahol is teljes egészében közölte I. Ulászló 1440. évi törvényét, 
amelyet — mint az előzőkben említettük — végeredményben ő mentett meg 
a tudomány számára.

XovacAicA az I. U lászló em e törvényében átírt különböző törvényszöve
geket —  valam int I. U lászló tulajdonképpeni rendelkezéseit —  úgy közölte, 
h ogy az összeg iőrvéw/ckei ar^icMlasokra öoM%o%a s ezeket az articulusokat 
sorszáwwai is  eiMMa. Ebben a m unkájában —  ami a forráspublikáció használ
hatóságát vo lt h ivatva előm ozdítani —  K ovachich term észetesen csak a 
saját iudiciumára tám aszkodhatott. Egyedül az Aranybulla szövegét illetőleg  
vo lt e lőtte  minta: a Uorpos daris régebbi kiadásúiban, m elyekből az Aranybulla 
szövegének ma is szokásos beosztását és sorszám ozását átvette."

Nagyobb ,,módszertani" hibát Kovachich csak az 1298. évi törvény 
befejezésénél és az azután következő intézkedések közlésénél követett el. 
Az 1298. évi törvény befejező részét ugyanis tévesen szintén cikkelynek fogta 
fel és sorszámmal (44.) látta el, holott pl. ugyanő az Aranybulla megerősí
tését képező 1231. évi törvény befejező záradékát nem számította cikkelynek. 
Ez még a kisebb hiba lett volna. A nagyobb hiba az volt — és ezzel hosszú 
időn keresztül megtévesztette történészeinket —, hogy az I. Ulászló átiratá
ban eme 1298. évi törvény után következő , ,De í ? K y a i s i c i o %i & a g "  
rubrummal elválasztott cikkelyeket — melyekből az első mondat: „P r i w o 
wofaadam esi, yaod. . .  p e r  P r e i a i o s  e i  B a r o a e s  i a i i i e r  e s i  
decrei?í?a. . ."  elárulja, hogy itt valami új szöveg kezdődik — egyszerűen 
az előbbi törvényhez csatolta s folytatólagos sorszámokkal látta el, neveze
tesen 45-től 80-ig (vagyis 30 cikkelyre osztván azokat).

Ez az eljárás annyival is inkább helytelen volt, mivel Kovachich maga is 
— több tekintetben helyesen — felismerte a kérdéssel kapcsolatban fel
hozható problémákat, melyeket az 1298. évi törvény befejező cikkelye után — 
az új törvényszöveg közlése előtt kifejtett. E fejtegetésben Kovachich néhol 
önmagának ellentmond, alapjában véve azonban az egész fejtegetés — téve
dései ellenére — gondolatkel tőnek mondható:

a szővey&öi (vagyis az 1298. évi törvény záró szavaiból) azi ieAeiae 
kiköveikezieiai — írja Kovachich — Aoyy a decreiaw ?'ii öevéyz&iik, wMvei wdr 
a pec.séieiésrői ?*s szó eseii. Paaek ellenére — folytatja különös fordulattal — 
wéy cikkely kőveikezik, awelyek ayyan /óképpen Airósóyiak (ez mindenesetre 
helyes megállapítása Kovachichnak!), ynéyis new csekély /eleniőséyn cikkelyei 
a decreinwaak." (Ez az állítás megint bizonyos fokig ellentmond a következő 
mondatnak.)?
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„7MíereacotMeyawMÍMrad/mc36'poíÍ557wntw ywideTM J a r t d í c í  (Kovachich 
saját kiemelése), wow eztyat ía/aea wtoweMÍí eya^dew Deerat Arí7ca77." .

Ezután részletesen elmondja véleményét Kovachich eme törvénycikkek 
létrejöttének lehetőségeiről: , , . . .  — írja — , 7myy eze7eí aayy ayyaaazoK.
orgzáyyyalégea (vagyis 1298-ban) 7tozM7 77eyé5Z!Íc5 /orwáy'áóaa ("7a /orwa 
a&77ía7MeMh',), rayy a 7öveí7ező — ay?/anazo% TJadre 7*7rá7y alaíí íaríoíí — orgzáy- 
yyíílé^ea a77oííá7. . ."  (Itt kétségtelenül az 1299. évi országgyűlésre gondolt 
Kovachich, amint ez munkájának más helyeiből kitűnik. 8 ehhez az utóbbi 
feltevéshez hozzáteszi ezt a különös megjegyzést, mely a cikkelyek diploma
tikai befejezetlenségét akarja megmagyarázni): , , . . .  és t%MZ?ówa& áy 6ere- 
zeíéá és &f/eyezés aéJ/űüJ ?aaíaííá7 6e ( )̂, azérí, 7;oyy azo7aí az e7őző77e7 (vagyis 
az 1298. évi törvényekkel) eyyü/í, ?m*?úeyy a 777. Aadre álíaí 7mzoíí íört'éayeA 
eyyséyes íesíéí fcorpas,) erősííse mey."^

H ogy azonban m indkét m agyarázatnak a diplom atikai része túlságosan  
is erő ltetett, azt maga Kovachich is észrevette s a hibát I. U lászló nótáriusára 
igyek ezett hárítani. ,,7177ad7éí eseíóew, —  ír ja —  (ti. ha akár azt tételezzük fel, 
hogy 1298-ban, akár azt, hogy 1299-ben keletkeztek  e cikkelyek) íéye&íí az 
UMszüó /éüe decreíam compi/aíora, aTMeMayi&ea az áítraí6a%.* t-ayy a decreíaw  
6e/cyczéséí (ti. az 1298. évi törvény ismert záradékát) —  Aa eze7 az aíó667 
c777e7ye7 ttyyaaazoa orszáyyyű/éseM (vagyis 1298-ban) 7wzaíía& —  new. véyérg 
íeííe (vagyis a szóban forgó v itás cikkelyek után!)" vayy pe<77y —  fo ly tatja  
K ovachich — , 7ta eze/ű 7a7öa o?száyyy7í7éseK (vagyis 1299-ben) 7míűrozíaíía7 e7, 
—  az orszáyyyvlésMeA 7e7íéí és 77yew és ílyew Acrczeíő és 6e/eyező részi,
awc77ye7 e66ea. az eseiúe^ wtadea^éppca Mr?Mo7 7e77eíí, aew  íria úí. . Em e 
kétségtelenül helyesen lá to tt, de helytelenül m agyarázott problémák felvetése  
után, Kovachich még hozzáteszi ezt a m egjegyzést is, szintén I. U lászló  
nótáriusának a megrovására (amiért egyébként szintén  nem ő vo lt a felelős, 
mert ő nem is lá tta  az eredetit): ,,TéveáeM a66aa ?'s, 7;oyy ewte c777e7y (vagyis 
az 1298. évi törvény záradéka) a íáa  Mem csaioJi eyy záradéAoi arróí, Aoyy 777ae7 
a aeréúea uo7ía7 arra (vagyis az 1298. évi törvényre) ppcséieT; erősiive.'^*

Érdekes, hogy Kovachich feltevéseinek helytelen voltát már közvetlen 
kortársai észrevették, éspedig, úgy látszik, mindjárt munkájának megjelenése 
után.

Irodalmunkban az első, aki e kérdéssel Kovachich u tán  alaposabban  
foglalkozott, sőt (előadása rövidsége ellenére is) mind ez ideig a 7eya7aposa6- 
6aa.* Bartal György volt.*2

Bartal hivatkozik az 1800-ban meghalt <S7cr7ecz 71777705 véleményére, 
aki szerinte először vonta kétségbe, hogy a Kovachich által az 1298. évi 
törvényhez csatolt cikkelyek valóban III. Endre idejében keletkeztek v o ln á l  
Skerlecz — mint Bartal előadásából kitűnik — különösen azt a nagy különb
séget emelte ki, amely III. Endre 1298. évi törvénye és a hozzácsatolt cikkelyek 
között közjogi téren fennáll: míg az előbbiek a királyi hatalmat szinte teljesen 
megszűntnek mutatják, az utóbbiakból a királyi hatalomnak teljes gyakorlása 
bontakozik ki.M

Bartal — Skerlecz véleményét továbbépítve — a maga részéről külö
nösen azt a körülményt emeli ki, hogy az ún .,.rendes bírák" f7a(77cas ortHaarMJ 
hatásköre — az 1298. évi törvény után következő eme cikkelyekben — rend
kívül magas fejlettségi fokot mutat. Ahhoz, hogy a rendes bírák hatáskörét 
ilyen jellegű törvénnyel lehessen megalapozni — szerinte —, ,,o7?/ way?/ íe77%- 
íéh/re vo7% gzäMy, aanVyenwei ae?Mc.sa7 Aoyy T/wdre readelAezeíí — 7%?ő-
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MÖg6?̂  ax 72.9#. év ég Lodowér esAergosstí árse7 /saláAa aíáa new, — Aaaew wéy 
TíároAy Ráféri sew, asssíg síraAwa weg new erősödőd.*"

Skerlecz és Bartal a maguk véleményét különösen igazolva látták akkor, 
amikor a Nagy Lajos korából származó — a Skerlecz utolsó évében felfede
zett — kancelláriai formuláskönyvben, ill. oklevélgyűjteményben Károly 
Róbert korából egy olyan törvénykezési szabályzatot találtak, mely — szerin
tük — forrása Amit az 1298. évi törvényhez csatolt vitás cikkelyeknek is. 
(Ezzel a kérdéssel később mi is részletesen fogunk foglalkozni.)

Ezenkívül Bartal még két érvet hoz fel III. Endre kora ellen és Károly 
Róbert kora mellett. Az egyik a ,,pre7ad' eA öaroaes" megjelölés az 1298. utáni 
cikkelyekben, a másik pedig a ,,lncmw cawere" kérdése.*" Végeredményképpen 
Bartal ezt a — kissé túlságosan is tömören fogalmazott — eredményt szűri 
le: ,,Decre7%w dogae Aadreae de a. 729# ín praesense /orwa, non Awdreae 
solius, uernw Andrea CaroHnnw esi."*"

Bartalnak 1847-ben megjelent munkája után e problematikus cikkelyek 
kérdéseivel kb. félévszázadon keresztül érdemlegesen nem foglalkozott senki. 
A közbeeső időre esik ugyan <S9. DssdAícAer.- JMonnweníaArpadíana c. kiadványá
nak megjelenése (Sanct Gallen, 1849), ez azonban nem más, mint a Kovachich 
által 1798-ban kiadott szöveg változatlan közlése, a Kovachich által akkor 
adott beosztással és számozással.*"

/íorvótá ALMI;/, aki munkájában*" elég részletesen foglalkozik úgy az 
1298., mint az 1299. évi országgyűlések törvényeivel, e kérdést nem veti fel.

Végeredményben tulajdonképpen Bartal után Ra?der Uyala volt az első, 
aki a kérdéshez ismét hozzászólt. ,,A magyar wewxeA íőrAeweAe az ArpódAdxí 
AdrdAyoA; aAad" c. munkájában"" az 1298. évi országgyűlés történetével fog
lalkozva, az országgyűlési határozatok ismertetése után ezeket írja: ,,Az 
orszdygryMÍás y'oöődra ádaMsms cAreA'eí ádítod /eA ás czé/A UízöAA 7í,* saegraAósd ásóra 
a részjeíes régreáajAás szaöáAyaíA a /őpapoA; ás /őara7 do/goz7ó7 Ad. . .  ""* 8 ezt 
a jegyzetekben valamivel bővebben — de ott is csak néhány sorban — igyek
szik megokolni. ,,7róía7 — mondja Pauler — Tiarád wyowda CCowwesdaría 
71. 29#. ) aAádóöaa azA réAíA*, 7;ogy az 7. Ulászló 7479-171 AöraéMyéöea eAő/ordaAó 
T?7idre-/cle decreAaw a 4-J-17 czí7A*Aő7 Tezdre. TüóőerA Károly ídeyéöea 7elel7ezell. 
De erre sewwi o7 siacs. 7/) A dő-lől kezdődő czi77e7 ^ew a Aőrreay7mzó7, de a 
7írály ás Mró7 végre/Mjló rewlelele, a wÍMl ?ao.sl woadaaóA*. . 8  mivel Pauler, 
úgy látszik, mégiscsak érezte azt a nehézséget, mely e feltevéssel szemben 
különösen a bárók kizárása miatt — amely kérdéssel ő maga is foglalkozik"" —, 
de más okokból is fennáll, hozzáteszi a következőket: ,,A7er! az elleniéi a 
óaroae.s ás az orsxáyyy%lás lőMd lógjad 7özl, a Iveraw cawerae-ra voKal7ozó 
ardígaa coKsaclwAo, wely a dicadóra voMal7oxí7, a /ewleööieT .szeriül ?Lcw olyasa, 
Aogy Ulászló lörrésayél leAjes iMdallasasáyyal lelselsae vádolsaí."""

Végeredményben ennyi az egész, amit Pauler a komplikált kérdésről 
elmond, nyilván azzal a céllal, hogy Bartalt megcáfolja, de e néhány sor 
— mely tulajdonképpen nem más, mint Kovachich Márton György 1798- 
ban kifejtett egyik ötletének továbbfejlesztése"* — semmiképpen sem fogadható 
el a kérdés teljesen kielégítő megoldásának, vagy akár Bartal megcáfolásának 
sem, mint azt később részletesebben kimutatjuk.

Az 1298. évi törvény folytatásaképpen lemásolt, problematikus eredetű 
cikkelyek kérdésében, Pauler után néhány évvel, ATarcxaH 77e%rí7 nyilvání
tott véleményt.,,A magyar tőrúmeí 7óA/őíae7 ArádAxwyt'e" c. 1901-ben meg
jelent munkájában — ahol az 1298. évi s az ehhez másolt cikkelyeket csak
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szemelvényekben közli — e kérdéssel kapcsolatban ezt írja: „15 körűén?/ (ti. 
III. Endre 1298. évi decretuma) cgaT 7. 7/TószM eyy dí/raMóaM warad7 reá?;7.

7átszi7, c.saT elgő 77 cz777e wló 72.9<$-úó/, a 7ővc77cző7 de 
vaMgxÍMMÁey az A^'ottTor 7ezde7é77 7o/dada7 Aoxxd."2s

A következő véleménynyilvánítás, mely e kérdésben irodalmunkban 
elhangzott: A. Atss 7&7rd?dó7 való, de végeredményben ez sem más, mint 
Kovachich fentebb ismertetett feltevésének továbbfejlesztése. R. Kiss István 
1917-ben (a Fejérpataky-Emlékkönyvben) külön tanulmányt irt e kérdésről: 
„777. /?Mdre Ádrdly 729<$/99. évi törvénye."2° E tanulmányában — amint 
az a címéből is kiderül — R. Kiss azt igyekszik bizonyítani — véleményünk 
szerint a saját maga által hozott adatokkal is ellentmondásban — , hogy e 
problematikus cikkelyek a III. Endre által az 1299. évben tartott országgyű
lésen keletkeztek: „/7a exeÁweÁ; — ti. az általa bemutatott adatoknak — 
taMMgáyait — írja —, aTTor az 729& évi céyér aiaM gzerepM, de /ei-
7űaőe?7 Áréi részre óomM iörvé^y ierwészeiéi aza?r7:ai 7?eiyege% /eíig^eryvÁ;."
— „Az 72.9<$. évi /or?7MMÍay &e/eyezeii, iöÁréieieg, de érdewiiey ?rem ieiy'eg 
iörvény/^ez — folytatja R. Kiss István — csatoiiá& az 7299. évi AaiározaioÁrai, 
w?i?!i aMwa/r /oiyiaiügái ég ierwégzeieg 7ieyégziiő régzéi."

Időrendben a legutolsó vélemény, mely e sokat vitatott cikkelyekkel 
kapcsolatban elhangzott, <Sze îpéiery 7mréiói való. ő  ugyan csak mellékesen 
érinti e kérdést — c problematikus cikkelyeknek a hiteles helyekről szóló 
rendelkezésével kapcsolatban —, mégis érdemesnek tarthatjuk megemlíteni 
e kiváló oklevéltudósunk véleményét is. Szentpétery e cikkelyeknek Károly 
Róbert korából való származását lehetségesnek tartottam?

*

Felsoroltuk mindazokat a véleményeket, melyek az I. Ulászló átiratában 
fennmaradt, ismeretlen eredetű cikkelyekkel kapcsolatban irodalmunkban
— 1798-tól, e cikkelyek első kiadásától kezdve — felmerültek. E vélemények, 
alapjában véve, két csoportra oszthatók: TfovacAicA 717. (?y., Raider (?y. és 
77. Äigg 7. véleménye szerint e vitás eredetű cikkelyek végeredményben 
III. Endre törvényhozásának termékei s vagy 1298-ból vagy 1299-ből szár
maznak — ezzel szemben B&erlecx 717., Bariai Cy. és 717arczaii Ti. — s bizonyos 
fokig <S*xe?dpé7ery 7. — nézete szerint e cikkelyek későbbről, az Anjou-korból 
valók.

A kutatók első csoportjára kétségtelenül hatással voltak e cikkelyeknek 
Kovachich — s az ő nyomában járó többi kiadók — által nyújtott kiadásai, 
ill. e kiadásoknak az az eljárása, hogy e cikkelyeket egyszerűen III. Endre 
1298. évi törvényéhez csatolták és azokat folytatólagos számozással lát
ták el.2s

Míg azonban Tfovac/dc/  ̂d/ódo?;. Uyőryy igyekezett eljárását megmagyarázni, 
s bizonyos fokig kételyeit is kifejezte, addig a többi kiadók ^/éorac/dcA .7óxse/ 
d/;'A7óg és <S'7 /ibtdlicAerJ egyszerűen átvették — olvasási hibáival együtt — 
az 7dőse&& Aovac/dcA által nyújtott szöveget, valamint annak gzámozógá/, 
anélkül, hogy a felmerült problémákról egy szóval is megemlékeztek volna.2  ̂
8 mivel könnyebb kezelhetőségük miatt inkább az utóbbi kiadások (az 7/y'aóú 
/óorac/dcAé és TdídHcAeré̂  forogtak közkézen, a kutatók nagy része tudomást 
sem szerzett arról, hogy itt problémák állnak fenn. és ez a téves felfogás,



mintha, a, két szöveg valami egységes törvény lenne, lassanként átment a 
történeti, különösen pedig a jogtörténeti irodalomba.""

A következőkben az eddig felmerült véleményeket kritikailag értékeljük 
és azután megkíséreljük e problémáknak — a rendelkezésünkre álló adatok 
alapján való — megoldását.

Mint láttuk: e vitatott cikkelyek keletkezésével kapcsolatban — Aova- 
cMcA Jlí. Cy. tulajdonképpen két lehetőséget vetett fel: 1. E cikkelyeket az 
1298. évi országgyűlésen hozták: mint Z:teyész;7ése/L'7.' „iw /orrwa ud7a?MC?̂ i". 
— 2. E cikkelyek nem mások, mint az 1299. évi országgyűlés határozatai. — 
Tulajdonképpen Aorac7Mc7r előbbi gondolatát vette át csaknem teljes egészé
ben Parder Cyrda, s Aomc/dc/<. wósodr/r ötletét, szintén teljes egészében 7?. Arss 
ds7vdw. Tehát a következőkben e két utóbbi véleményt, Aot'ac7dcá nézeteivel 
együtt fogjuk kritikailag megvizsgálni.

Nézetünk szerint mindkét vélemény helytelen és teljesen ellentmond 
annak, amit egyrészt az 1298. évi törvény létrejöttéről és mibenlétéről, 
másrészt az 1299. évi országgyűlés körülményeiről a fentebbiekben"* kifej
tettünk.

Vizsgáljuk meg az első lehetőséget, hogy ti. a kérdéses cikkelyek az 1298. 
évi országgyűlésen keletkeztek volna. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 
hogy AoracArcTr véleménye, amikor csak annyit mond, hogy ezek „iw /o??Ma 
addda??re?di" keletkeztek (és a cikkelyek létrehozásáról nem mond véleményt), 
tulajdonképpen sokkal óvatosabb, mint Pauleré, aki egyenesen azt mondja, 
hogy: „A 45-7Ő7 Zrexdődő cz7M:e& wem a diruéTM/TroxóZ;, de a Zdrd/y és Mró/; (7,) 
véyre7;n)/ó rewde/e/e (7,)."

I tt  Paulernek egyetlenegy szempontból van igaza — s e  tekintetben 
a kérdést továbbviszi —, amikor azt mondja, hogy e cikkelyek ,,wem a /őruéwy- 
AoxóZ;" (vagyis nem az országgyűlés) alkotásai. Amikor azonban azt mondja, 
ezek „a Zdrd7y és Mró/; réyreAay'/ó rewde/e/e", két súlyos tévedést is elkövet, 
amiből az egyik forráskritikai, ill. szövegbeli tévedés is. Vegyük ezeket külön- 
külön.

A kérdéses cikkelyek elején ez a világosan értelmezhető mondat áll 
(amit már többször is idéztünk): „De rMyidsi'ciom&MS." ,,Primo wo/awdww es%, 
ywod de dwyMts/cíOKíÖMS.. .  per Pre7a7os eí Parowes /aider esi decre/wm..." 
Ebből világos képet kapunk arról, hogy e cikkelyeket nem a ,,/dó/y és Mró/:" 
hozták, amint Pauler véli, hanem „a pre/a/wso/; és MróZ:", akiken az egész 
középkoron végig a /.drd/y/ /awáeso/ kell érteni, amely nemegyszer — mint 
pl. a jelen esetben is — a király wé/M/ is ülésezhetett. Ez lenne Pauler fel
tevéseiben a szövegbeli — s tegyük hozzá — kisebb tévedés.

A nagyobb tévedés — talán így jelölhetnénk meg — : „politikai törté
neti". Ebből a magyarázatból ugyanis az derülne ki, hogy az országgyűlés, 
mely működését azzal kezdte, hogy az „összes Mró/xd" kizárta s ellenük számos, 
igen szigorú intézkedést hozott, a végén ismét meghívta e bárókat és őket 
bízta meg, hogy a „réyreMy'/ó rewde7e/"-et kidolgozzák.

&,) A második hiba Pauler feltevésében: éppen ez állítólagos „réyreAay'/ó 
rendeled' tekintetében, helyesebben: e cikkelyek idryydi illetőleg áll fenn. 
Ha ugyanis egyáltalában feltételezhetnénk ilyen korai időkben ilyen modern 
eljárást — amire az egész középkorban, de (a miniszteriális kormányzat 
bevezetése előtt) még az újkorban sem találunk példát —, akkor feltétlenül 
szükséges lenne, hogy e „véyreAay'ió rewdeleie/;" legalább valamennyire egyez
zenek a tulajdonképpeni törvények tárgyával. Ha azonban a két szöveget
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pontosan egybevetjük, megalapíthatjuk, hogy a két szöveg majdnem 60 
cikkelye között alig található egy két olyan cikkely, amely a másik szöveggel 
valami csekély tárgyi összefüggést mutat, egyébként a két szöveg — úgy 
dtrlalml, mint különösen 3%Itáris és dlydo/natiAxM szempontból a legélesebb 
ellentétben áll egymással, mint azt később részletesen ki fogjuk mutatni.

Azt hisszük, mindezek alapján kétségtelennek kel! tekintenünk azt, hogy 
eme — III. Endre 1298. évi törvénye után található cikkelyek — az évi
orszáygu/fíIéseM. semmiképpen %e?K &e?et4;ez7tedeA, sem mint az országgyűlés 
tulajdonképpeni határozatai (ennek ellentmond — többek között — a két 
szöveg ellentmondó záró-formulája), s még kevésbé mint kiegészítő rendel
kezések (tárgyi és diplomatikai ellentétek!).

A másik feltevés, hogy ti. e cikkelyek a III. Endre által az 1299. évben 
tartott országgyűlésen keletkeztek volna — amit szintén Aot-acMc/t vetett 
fel és /7. A*I.ss /stváw. igyekezett továbbfejleszteni —, talán valamivel tet
szetősebbnek látszik és vele szemben az (előbbiekben bemutatott)ellentétek 
egy része elesik. Ha azonban e kérdést minden szempontból és minden rendel
kezésünkre álló adat alapján megvizsgáljuk: szintén áthidalhatatlan ellent
mondásokra bukkanunk — és e feltevés szintén ellentmond minden általunk 
megvizsgált adatnak.^

Mindezek alapján, úgy gondoljuk, kétségtelennek mondható, hogy a 
szóban forgó problematikus cikkelyek sem az 1298., sem az 1299. évi ország- 
gyűlésen (s egyáltalában III. Endre korában) wew keletkezhettek. Mindezek 
azonban idáig csak negatív bizonyítékok voltak III. Endre kora eHem Kérdés, 
találhatók-e olyan pozdlv bizonyítékok, amelyek határozottan valamely más 
korra mutatnak.

Ilyen bizonyítékok valóban találhatók. Mint láttuk, már ßar/aü 6'yőryy 
a múlt század közepén írt munkájában megállapított néhány ilyet, melyek 
bizonyos fokig ma is helytállóknak tekinthetők. Ezek azonban természetesen 
csak kiragadott ötletek voltak, melyeket azóta senki kiegészíteni vagy 
továbbfejleszteni nem igyekezett, még azok sem, akik későbbi korra gondoltak.

A következőkben megkíséreljük e problematikus cikkelyek szövegét és 
tartalmát leAetóley wívdeK szewpoTd&óI analízis alá venni s belőlük mindazokat 
a vonatkozásokat kiemelni, amelyek e cikkelyek AwawaA TKegAafá?*ozását 
Idefőley pozitív eredménnyel biztatnak.

Már Kovachich észrevette, hogy e cikkelyek legnagyobb része Mrósáyl 
vonatkozású. ArilcvII. . .  Iwl dl c l . . . j  S valóban az összesen 22 cikkelyre 
tagolható szövegből 14 cikkely az igazságszolgáltatás különböző kérdéseit 
szabályozza s csupán 8 cikkely az, amely más jellegűnek mondható, bár ezek
ben is sok vonatkozás van az igazságszolgáltatás kérdéseivel. Ezen tényt 
önmagában is jellegzetesnek és bizonyos fokig iránytmutatónak kell tarta
nunk, hogy ti. ilyen egységes szempontok szerint alkotott „kodifikáció" 
létrejöhetett és ehhez, úgy gondoljuk, az államéletnek nagyobb fejlettsége 
volt szükséges, mint amilyenről a XIII. század végéről tudomásunk van. 
Ezenfelül azonban e kb. 14 tisztán igazságszolgáltatási vonatkozású cikkely 
csaknem minden sorában tartalmaz olyan adatot, amit e törvényszöveg 
keletkezési idejének meghatározásához felhasználhatunk.

aj Először is vizsgáljuk meg a Mrósáyl szervezetre vonatkozó adatokat. 
Nagyon sokat mond a ,,?'adea ordlwarlMs" technicus terminus, mely /őrvévy- 
AozásMMÁúaM először Id /ordal elő. E szövegben összesen öt helyen találkozunk 
a ,,!iM?ea; ordinarias" fogalmával, ill. e bírók funkciójával. Nevezetesen mind-
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járt ax első cikkelyben, Ahol At tól vAn sxó, hogy A 12 választott, nemes a hatal- 
maskodási ügyekben megtartott iw^aigició eredményeit: do?ai);o reyi tartozik 
megírni. Ezután így folytatja a szöveg: ,,(??ca ÍM</MÍgicioMe viga FaMdem ivde^ 
ordi?7arÍMg eij/gdem cajcse. . . Í77dicÍM?H eF iagFicia^a iwperFiri deóeaF.. . " Szó van 
e ,.rendes bírókról" a II. cikkelyben, melyből e bíráknak bűnvádi perekben 
való illetékességéről értesülünk. ,,0?%KÍa eciaw iwgFr?í?%eMFa, i% cvria reyia per 

paFaFi^mw veF iadicew carie ("/̂  aid aFiog iodiceg ordi?:uriog 
iw /acFig crimiaaFiúag odivdicaMda." Szó van a ,,ÍMde.r ordÍHa7 Í!7g"-ról a III. 
cikkelyben, nőkor arról intézkedik, hogy a hatalmaskodási iagy  hasonló 
ügyekben elítéltnek vagyonát le kell foglalni mindaddig, míg ,,iadici ordivmrio 
eF parti adverse" elégtétel nem adatik. A IV. cikkelyben a ,.iádra ordtmariMs" 
megjelölés szintén hatalmaskodási üggyel kapcsolatban fordul elő s itt is 
kétségtelenül a királyi curia bírái, elsősorban a nádor és az országbíró, ér
tendők. , , . . .  eF dae  ̂partes ̂  ipgiag wMdieFaFig" (ti. az elítélt által nyújtott 
elégtételből) iodici ordiaario proveaiaat. Legjellegzetesebb azonban a XX. 
cikkely vonatkozó helye, amely néhány szóval az egész curiális bíráskodás 
keresztmetszetét adja, amikor elmondja, hogy a hiteles helyek kiknek a pa
rancsára járhatnak el: . ,iaa;Fa regdawi waadaÍMTa aat i?aFiciaria?a coar-
wiggioMew paFaFiai veF FadFcis cár ié reyie sea aFFerias caiasdaat iadicis 
ordiaarii.. ."

ú) Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy összes törvényeink közül e 
törvényszövegben fordulnak elő először a perê eTaéFyeFc ama szabatos meg
jelölései. melyek azután az egész középkoron át, sőt az újkorban is ugyanúgy 
változatlanul megmaradnak. Míg pl. az 1298. évi törvény semmi ilyen meg
jelölést nem ismer, a szóban forgó szöveg X. cikkelye már használja az ,,acFar" 
(felperes), ,,ia caasnra aFFracFag" (alperes) technicus terminusokat; ezenkívül 
e törvényszövegünk ismeri a ,,caMga?des" (perlekedők) kifejezést^ és többször 
alkalmazza a ,,par.s adverga" megjelölést, amely megjelölés szintén ismeretlen 
az 1298. évi törvényben, ellenben többször megtalálható Nagy Lajos 1351. 
évi törvényében.

Törvényeink közül először e szövegben fordul elő a gzavctFog.sdy ("evicFiô  
fogalma,s* amin azt értették, hogy az illető, aki a szavatosságot vállalta 
fevicFor, eapediFor j, köteles volt azt, akivel szemben az evicFiot megígérte, 
per esetén ,,minden módon" támogatni, főképpen a birtokában levő ok
levelekkel.

A szavatosság intézménye már a XIII. század elején előfordul, de csak 
később lesz rendes szokássá, hogy birtokcsere, birtokeladás, zálog, leánynegyed 
fejében történt birtokátengedés, osztály esetében az éjről szóló oklevelekbe 
a szavatosság felvállalását beiktatják^

E törvénycikk a szavatosságot a nemesi birtokok eladásával kapcsolatban 
említi és kimondja, hogy aki ilyen szavatosságot vállal: ,,Faiig ea;pediFo7* eF 
3MÍ gMccassorcs wodig o7MMÍúag empForew eF gaog gMcceggmeg gecaadaw gaa/jj 
aggM?apFa7M ia perpeFaaw expedire FeweúiFMr. . .  "

d̂ ) Fontos támaszpontot nyújtanak a törvényszöveg keletkezési idejé
nek meghatározásához azok az adatok, melyek a perfolyam első mozzanatá
ról: az idézégrőF szólnak.

Erről mindjárt az első cikkelyben, mely a hatalmaskodás, gyilkosság, 
jogsértés, lopás, rablás ,,cg mdg AagowFó" ügyekben leendő bíráskodásról 
szól, ezt olvassuk: „ . . . re Mg veF iFFe, co?dra </MerM /aeriF f/Mcri/MOJjia, goFaw,  
úi g  d e ú e F e v o c a r i  eF F a v d e w  F e r c i o  p r o c F a w a r i  per ??oF<iFrs
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ávpradic/03. A / .sac ?h v i ve? ' . se can. s e  ín /oc/ív emerse ve/
earor/e i v. Ce r c i o  /erMhihho o?M?:i' dísgih/nh/chcioMe gevho/u de óért ?h/ / e r- 
mirhurh."

Ezt a kérdést érdemes kissé tüzetesebben megvizsgálni, mivel kérdésünk 
szempontjából szintén fontos útbaigazítást nyújthat.

Az Árpád-korban általában a hétszeri perbeli ívás volt szokásban, olyan 
módon, hogy ismételt egyszerű perbehivás után — amennyiben az eredmény
telen maradt — felperest ideiglenesen bevezették alperes birtokába /"ÍM/ro- 
dhhc/ioj s ezután még kétszer egyszerűen idézték, és ha ez is eredménytelen 
maradt, akkor következett a ,,proclamanto" (vagyis az illetőt három egymás 
után következő napon más-más megyebeli vásáron még egyszer, és utoljára, 
közkiáltással hívták perbe).^

Az Anjouk korában általában még mindig a /héZ-szerí perbehívás volt 
szokásban, azzal a különbséggel, hogy ötször egyszerűen idéztek fevoca/hoaeg 
comsM/ZiveJ, ezután következett az ttdrodMcnio (de csak tizenöt napra), majd a 
Au/odiA egyszerű idézés s végül a proc(a?nanto.̂ " A következőkben — a kérdés 
fontosságára való tekintettel — szó szerint idézzük Hajnik előadását: ,,7?x 
— (ti. a áé/czeri idézés) — JYayy Zajos 'hhra/Aodása végre /e/é oda módosad —  
írja Hajnik -, Aoyy már csaA hhéyysxer Zdéz/eA, méypediy vy?/, Aoyy /háromszori 
ey?/.szer% idézés s/Aer/e/eMséye eseiére, vegryedszerre ?/hár a /három vásáron va/ó 
AiNáZ/ás/.. . e/?'c?hde//é/:, a Mr/oA&a va/ó óeveze/és yiedigr e/marad/." (Erre Hajnik 
1374-ből és 1377-ből idéz adatokat. Ezután pedig így folytatja): ,,A/ey inMM 
rövidí/e// ez e/yáráson A Mer/ Mrá/y Íd-39-Ai végrzeménye, mc/yne/; A A A /7/-Í/; 
cziAAc/ye a íiseóó /ha/a/masAodó-si %gryeH)en Aé/szeri peróeAívás/ és már /harmad
szorra a /három vásáron va/ó NMó/Zás/ rende/ie e/ és a Aöve/Aezó czi/rMyóen 
ez/ a Aih/oApereAre is Ad/er?csz/e//e, vyy /hoyy ezen/á/ csaA /három /hcr/áridő/ enyed-
/e/r."^

ej Az idézés kérdésével kapcsolatban kell tárgyalnunk azokat az adato
kat, melyek szövegünkben a perAa/asz/ássa/ kapcsolatban olvashatók. E kér
désről csak a birtokperekről intézkedő X. cikkely szól és az egészből az az 
alapelv olvasható ki, hogy az ilyen birtokperekben mindenféle halogatást, 
perhalasztást el kell mellőzni, ami, úgy látszik, hogy e cikkely meghozataláig 
nagyon is szokásos volt. Mindjárt e cikkely első pontjában azt olvassuk, 
hogy az ilyen ügyeket sem ,.racioMe priori/as (így. nominativusban!) /ermini", 
sem ,,de parciam vo/am/a/e" elhalasztani nem lehet, hanem ,,?nÍM/dn a /eZeA 
a Mró színe eZő// meyJe/ehh/eA, az a/peres (in causam attractus) minden Aa/oya/ás 
me/Zőzéséveí /e/e/ni /ar/ozzéA."

E ,,príorí/as /ermini" megjelöléssel, melyet e törvény írója is mint tech
nicus terminust használ (ezért hagyja meg nominativusban!), azt az esetet 
jelölték meg, amikor a perbe idézett fél más bíró elé ,,AordÁM /ermíhhasra" 
kapott idézést (priori/asj és ezért a ,,későbbi" terminusra nem jelent megd"

A törvényszövegünkben előforduló eme adat kérdésünk szempontjából 
különös jelentőséggel bír. Ugyanis a ,,príorí/as /ermini"-re eddigi irodalmunk 
az Árpád-korból egyetlen okleveles adatot sem ismerd" Hajnik az első ok
leveles adatot 1323-ból idézi, a következőt 1355-ből, ettől kezdve viszont sok
szor találkozunk a perhalasztás eme formájával, egészen a XVI. századig. 
Úgy látszik tehát, hogy itt is az Anjouk igazságügyi reformjainak egyikével 
állunk szemben.

Érdekes és korjellemző az is, amit e X. cikkely további intézkedésében 
olvasunk. Nevezetesen perhalasztást e cikkely csupán abban az esetben enged
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meg, ha a peres felek oAdercAeiA: őewMdaíósa céljából kérnek halasztást, de 
ilyen címen is Aey/cAy'eóó Adrom izóen való perhalasztást enged olvan módon, 
hogy már a második és harmadik esetben bírságot fymvaweMj kell fizetni. 
E cikkely szerint: ,,Ad eaM&icíOMeTM ÍMsír?í7He7dorM7% ír  es  í eryni ' / t i  eí  
7K?w pAwr e s  assiyTMri deóení, — ezután elmondja, hogy milyen ,,yrava- 
M:eM"-ek, vagyis bírságok terhe alatt: „w?MM (ti. terminus) íddeAiccí swe 
,,yrara7Kwe eí dMo CMw, yrawwwc, r/Mi/ióeí sciAiceí CMw indicio íriMW marcarMW

ossiyMari de6ea?d" és ehhez hozzáteszi: ,,eí sic ÍMtra MMtMs HMM? rerô /cioMe?/̂  
0*Meíióeí cawsa /iaaKier íerwiMeíw." Ez utóbbi mondatból az is világosan 
kitűnik, hogy itt a ,,íe?-77M7M<s"-ok alatt nyilván oktavális bírói határnapokat 
kell érteni s következésképpen e törvény olyan időben keletkezhetett, ami
kor már a négy fő oktáva szerinti bíráskodás szokása kialakult,** ezért 
lehetséges az, hogy ,,Mdra MMÍMS a?MM reaoAacioMem" minden ügyet befejezze
nek. E kérdéssel azonban itt bővebben nem foglalkozunk, hanem folytatni 
fogjuk a ,,<77-ava7Mew"-ek kérdésének vizsgálatát.

Ezzel kapcsolatban ugyanis fontos még azt is megfigyelnünk, hogy e X. 
cikkely külön mondatot szúrt be a /eiperessei facíor) kapcsolatban: (bár az 
előbbi esetben nem mondja meg világosan, hogy az csak az alperesre vonat
kozik.)Ez utóbbi mondat így hangzik: , , Ac í or  cciawi f2 /aMcíOM(-mM;sb'M7MeMÍo- 
7*M?n SMWM7K í ?* t ó % s v í c í ő%s  semper cam yravamtMe indiciorum reyaAinm C/̂ ) 
vaAeaí proionyarc." Ez utóbbi esetben tehát a yravameneknél összeget nem 
mond, de kétségtelen, hogy mégis van valami különbség az alperest és a fel
perest sújtó bírságok között, mert csak így lehetett értelme annak, hogy itt 
a codificator külön mondatot iktatott be.

Hogy e kérdésben tisztán láthassunk, meg kell röviden vizsgálnunk a 
peHMtiaszíásoA; ^proionyaíio) történeti fejlődését. A perlekedést az egész 
középkorban, de különösen az Árpád-korban két dolog tette rendkívül hosz- 
szadalmassá: egyrészt az a körülmény, hogy a makacskodó alperest újból 
és újból meg kellett idézni, a másik pedig éppen a gyakori és minden ürügy 
és cím alatt való perhalasztások. Az idézések kérdésével és ennek törvény- 
szövegünkben található vonatkozásaival már előbb foglalkoztunk. A per- 
halasztások szabályozása terén is az Anjouk voltak azok, akik az első lépést 
megtették.

Ez következtethető abból, hogy éppen az ő korukban tűnnek fel az első 
olyan oklevelek, am elyek a perhalasztások csökkentésére irányuló törekvé
sekről számolnak be.^ D e különösen jól m egállapítható ez abból a tényből, 
hogy az Anjouk szabályozzák először a perhalasztásokért fizetendő bírságok 
jellegét és azok összegét. Hajnik m egállapítása szerint: ,,F  Mrsáy nemei? ég 
eze& snAydí az Arpdd-Aw.szaAra vonaíAx)zó7ay ÍMzeíesen wem ismerpR/j. A íizen- 
MeyyediA; század eiejéíői (7J /oyra azonőan —  fo lytatja  Hajnik kérdésünk 
szem pontjából i t t  is sokatm ondó fejtegetését —  d/iandóan a peróeii MrsdynaA; 
%éí /őneméí ArtdőnőözíeíjRA; mey, dm. az egyszerűi (^Mdicinm) és a Adráiyií 
fpadicinm reyaie) .  Amaz az eAmaroszíaiíaí 7mrom é /h  emez Aaí mdrA:dna7 sni-
íoíía."^

E korszakból valóban számos oklevél tanúskodik arról, hogy az alperest 
perbeli mulasztásáért csak egyszerű bírsággal sújtották, így pl. éppen ob/an 
midoszidser? is, — amib/enrőA iöraenyszöreynnAröen szó van —, hogy ti. a kitűzött 
határidőben okleveleit nem mutatta be.**** Ellenben hasonló esetekben a fel
perest ,,A:ird7yi MnsdgrgraA" findicinm reyaie  ̂ sújtották, ami az előbbinek két
szerese, hat márka voltos
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A bemutatott adatok alapján tehát kétségtelen lesz előttünk, hogy 
törvényszövegünknek a perhalasztásokkal foglalkozó X. cikkelye miért 
foglalkozik külön a felperes esetében követendő eljárással és mit kell az itt 
említett ,,yrarawew iiaHciorMTn reya?ÍM?K"-on érteni. A „MaZiciwn. reya7e"-n 
kétségtelenül itt is /;aí TwárAáí kell értenünk, aminthogy az egyszerű bírságot 
e cikkely is — 7íáro?a wárAá&nM állapítja meg, ami az Anjou kor óta valóban 
szokásban volt.

Végül e kérdésnél még egy nagy fontosságú összefüggésre kell rámutat
nunk. Jelen ,,problematikus" törvényszövegünkön kívül a birtokperekben 
követendő eljárást Nagy Lajos 1351. évi törvényének utolsó (25.) cikkelye is 
szabályozza, s /cMÍi sxőueyiíwAAei ie/y'eeeM TMeyeyyexő wóJoM kimondja, hogy: 
„A ö i r f o A%í 7 ?/eA&e% rayy i?M?íínM<7ó ö s s z e s  p e r e A e %
a* 7̂ a r w a d i A í e r w í ? m s ö u ^  /íuJoyatás t̂ ayy e7/M[7aszíás 77é7Att7
ö e A e 7 7 / e y e z ^i."^

/̂ ) Kérdésünk szempontjából minden eddiginél fontosabb eredmények
hez, — azt mondhatnánk, ,,perdöntő" bizonyítékokhoz — jutunk, ha azt 
vesszük vizsgálat alá, hogy 3xővey%MA&e% WMJyew íáryyá pereA és ezekkel kap
csolatban a bírói ítéletek milyen nemei szerepelnek és a szövegünkből ki
elemezhető eme adatokat igyekezünk a magyar jogszolgáltatás történetének 
keretei között elhelyezni.

Szövegünkben a pereAneA Aé7/é7e Mewte szereped. Ezek közül az első — két
ségtelenül nagyobb jelentőségű — perekről intézkedik más-más vonatkozás
ban az 1., II., IV., V., VII., IX. és XXII. cikkely.

Kérdésünk szempontjából a pereknek eme első csoportja bír különös 
jelentőséggel. Mindjárt az I. cikkely, mely az „Mayaisicio" perjogi intézményét 
szabályozza, ezt a következő ügyekben rendeli el: , , ia / a c i i s  p o i e a c i e ,  
AewMCÚA'e, iaiariaraw, /arii, 7aírociaii ei aiioraw sÍ7ai7ia?a..." S ezekről 
mondja, hogy minden ilyen ügyet: „aaiwrse caase i % / a c i i s  p r e w i s s i s  
emerse ve7 ea:orie. . ."  a harmadik terminusban be kell fejezni. — Úgy látszik, 
ugyanezen ügyekről szól a II. cikkely, mely e bűntetteket ,,/acia criwiaaiia" 
megjelöléssel nevezi meg és egyúttal azt is megtudjuk belőle, hogy kik ítélhet
tek ezekben: „Omaia eciaw iasiraweaia, i a  c a r i a r e y i a p e r  JoTaiaaw 
p a i a i i a a w  v e 7 i 77 d i c e ?a c a r i e  a 77 i a 7 i o s i a  t7 i c e s o r J i- 
a a r i o s  i?7 /aciis criwiaa7iÓ7TS agZÍMJicaKJa..." A IV. cikkelyből kitűnik, 
hogy a perek eme fajtájához számították az olyan ügyet is, ,,si y?7Ís aiiq^ew 
woa caTTsaiiier, seJ p o i e a c i a i i i e r  ea: concepta waiieia. . ."  megölt, míg 
a VII. cikkelyből az derül ki, hogy efféle ügynek számított az olyan eset is, 
ha valamely nemes másnak a mezőn vagy a falun kívül levő dolgait ,,poie77- 
ciaüier... receperit", amiért is az ilyet ,,raciowe /miia? i a  / a c i o  p o i e a c i e" 
kellett elmarasztalni. Az ilyen jellegű ügyek számát a XXII. cikkely szövege 
alapján még kettővel bővíthetjük, nevezetesen: a „caiaawia" /pairarAodás,) 
és az „eaAi&icio /aisaraTa 7iferara?a" (hamis oklevelek bemutatása) eseteivel.

Alik voltak ezek az esetek végeredményben? Kétségtelenül nem mások, 
mint azok, amelyeket a magyar perjog Aéároiy 7?ó&eri Aora óta, mint ,,Aatn%- 
TaasAodási" eseteket jelöl meg és melyeket száz évvel később Zsigmond pon
tosan „osztályoz", megállapítván a „aayyoH" és „AiseM iíaiaiTaasAoJásoA" 
eseteit.

Hogy itt valóban a későbbi fejlődésből ismert 77ai a7TaasAoc7ás i  
ese i eAről  van szó, kétségtelen lesz előttünk, ha megvizsgáljuk azokat a 
büntetéseket, melyekkel az ezen ügyekben elmarasztaltakat sújtották. A bün-
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tetés nemérő! directe csak a gyilkosokról szóló IV. fejezet emlékezik meg, 
azonban — a szöveg pontos elemzése után — a többi esetekben szokásos 
büntetésekről is világos képet kapunk.

A IV. cikkely határozottan megmondja, hogy aki m ást nem véletlenül, 
hanem ,,7ia/a7wa^Aodaa" fpo/eMcia/í/er) megöl, az ilyen bűnös „p/ecíi deúeí 
u/wd/cZa capi/is" vagyis fejét kell hogy veszítse, am ely büntetés alól a király 
csak akkor adhat kegyelm et (yracia,), ha a m egöltnek a tyafia i és rokonai is 
beleegyeznek ebbe. Elm ellőzve a IV. cikkelynek a „cagoaH/er" történt gy il
kosságokról szóló intézkedését, (m ely majdnem azonos az előbbivel), kérdé
sünk szem pontjából az V. cikkely intézkedését kell m egvizsgálnunk, am ely  
—  közvetlenül az előbbi intézkedésekhez csatlakozva —  ezt mondja: „/ngaper 
owMM&Má, coram Zad/ce í n  /  a c / Z s p o % e % c í  e, c a  / a ^ p a i e  e% a / i 7 g 
7t i Z g coMVicítg, a  a  7 7 a y r a  c 7 a p e ?* d o m 7 a  a  m r r y e m
e s i  /  7 e a  d a, a7g7 prfa-s parti ariref.se gaits /accto 7apeada7Mr." Ha kételye
ink lennének: vajon ez utóbbi esetekben is (hatalmaskodás, patvarkcdás és  
„mds e/tAex /tagottióA") halálbüntetésről volt-e szó, kétségtelen lesz elő) l tűik 
a királyi kancellária oklevélkiállitási dijairól szóló utolsó (X X II.) cikkelyből, 
ahol e szavak olvashatók: „de itiertg aidem, medtattitőag tyittőits per reytam 
matesiaiem q'atóttgcMmyae tyracte i t t  /  a  c 7 7 .s p o i e t t e t e ,  c a i t t m t t i e ,  
/ t t r i t c t t t t t ,  7 a 7 r o c 7 a 7 7  e i  e a ; 7 t t ó t c t o t t t g  / a i g a r t t m  i t ' i e r a -  
r t t m r e i  a 7 7 7 g, r t t t d t c i a m  c a p 7 7 7 g i a t t y e t t i t ó t t g ,  /  a c 7 a  
/ a e r t t t i . . . "

Mindezekből tehát kétségtelen, hogy fenti bűntettek mindegyikében a 
büntetés neme: fejvesztés volt ('mttdtcia captitg), amihez minden esetben 
még az illető vagyonának elkobzása is járult; ez utóbbi „mellékbüntetés" 
csaknem mindegyik cikkely intézkedéseiben többé-kevésbé világosan ki 
van fejezve, de különösen jól látszik a VII. cikkelyből.

A gxó&att /or<yó proMcmaftAttg ct'AMyeA Me7Aezég7 tdeyétteA meyá77ap%7ága 
gzempoTtfy'áitói fontos megállapítanunk, hogy mikor következett be a magyar 
perjogban az a nagy változás, hogy még az olyan vétségeket is, mint a „ca- 
iamma" vagy „eadd&icio /aTgaram /iteraram" egyenlő súlyosnak minősítik a 
gyilkossággal, rablással, emberek testi bántalmazásával stb. s ezek vala
mennyiét, mint „Aa7a7wagAoddg7" /̂actam poteacie^ a legszigorúbb büntetéssel 
kezdik büntetni.

Ez a nagy változás semmiképpen sem következhetett be egyik évről a 
másikra (pl. III. Endre uralkodása utolsó éveiben), de még Károly Róbert 
uralkodása első éveiben sem. Ha pl. az 1298. évi törvényt megvizsgáljuk, 
ott — habár igen sokszor szó esik gyilkosságról, emberek bántalmazásáról, 
oklevelek hamis úton való kiállításáról stb., a ,,/;a7a7w:agAoddg" ^/actam po- 
teacicJ technicus terminusa s még kevésbé a ca/amma, vagy ea:7n&7c7o /a/saram 
H/eraram egyetlenegyszer nem fordul elő s eme 1298. évi törvény még a leg
súlyosabb esetekben sem mondja ki a bűnösökre a halálbüntetést.

Ez a nagy „átértékelés" perjogunkban csak olyan korszakban követ
kezhetett be, amikor a királyi hatalom oly erős lett, hogy a leghatalmasabb 
főúrral szemben is ki tudta mondani és végre tudta hajtani a legszigorúbb 
büntetést is, ha az akár az „országlakók" élet- és vagyonbiztonsága, akár a 
„királyi felség" freyia ?na7eg7agj méltósága ellen vétett. Ez a korszak kétség
telenül Károly Róbert uralkodásának az a szakasza lehetett, amikor már 
uralma megszilárdult és hozzákezdhetett az ország belső átszervezéséhez.
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Fenti fejtegetésünket — mely elsősorban a törvényszövegek elemzésén 
alapszik — minden tekintetben alátámasztják Hajnik Imrének az oAteveteA 
alapján megállapított eredményei. Hajnik ,,A mayyar Mrósóyi szervezet és 
per/oy"-ról szóló, többször idézett munkájában ,,Ax (tétet nemei" cimű feje
zetben ,,.4 ?tayyoAA sententidA" második csoportjáról^ szóló fejtegetését így 
kezdi: ,,A /ővesxtési (tétet / sententia capitatis^, mety mindiy /ószáy vesztésre és 
szót, az etitétt /e/vesztésAe?  ̂ és összes vayyona e f̂esz é̂séöeK. . .  TTMrnsẑ aJ/n̂ t'áw et. 
Jogéletünkben azt Róbert Károly honosította meg (!). AzoAért a szemétyen 
és vayyonon etAő vetett erőszaI*osÁ;cdásoÁ;ér̂ , metyeAet azetőft Mnvádiiay, ma/d 
visszatortassat, ma/d eyyezAedésset vacy /oyott AiráA 7Ít/án intézteA et, ?nar az Arpád- 
AorszaA véye /été AezdteA a Airátynát orvostásf Aeresni. . .  de Aoyy ez (tétet ren
desen /e/vesztésreszótott rotna, arról az Árpád-korszakban nem olvasunk (!), 
amint méy nem is /oytattáA össze az e ôszaAosAoetasoAeit a AataÍ7MasA:odás /oyatma 
atá. Ttóöerf Véöro/y amint a t;óncn TMeyerősődőtt, az erósxaA:csÁ:odáso/r?ía/; Airói 
;éton vató meytortását rendezte és azokat a sértett /ét panaszára áttatáöan /e/- 
és /ószáyvesztés terAévet sn/tani rendetvén, a Aatat??M?st*odást és a /e/vesztési 
(tétetet Aazai /oynnAöan intézményesen meydttapitotta / / /  és érdeAűAAen a tndo- 
mdnyvéteit /íMyMisitio/ rendes per/oyi intézménnyé tette" (!)js Hajniknak e 
megállapításai — melyeknek minden soráról azt lehetne hinni, hogy talán 
a szóban forgó törvényszöveg alapján írta — annyival is érdekesebbek szá
munkra, mivel ő eme eredményei leírásakor nem gondolt és nem is gondol
hatott a fenti cikkelyekre, lévén ezekről az a véleménye — amint arra fentebb 
több helyen rámutattunk —, hogy azonosak az 1298. évi törvénnyel. Hajnik 
itt tisztán az oAieveies anyag atap/án állapította meg eredményeit és ezt 
bizonyítja ama — kérdésünk szempontjából különösen irányt mutató — 
megjegyzése is, melyet Károly Róbert eme nagy jelentőségű bírósági reform
jának ide/érői (az egyik jegyzetben) egészen röviden megjegyez: ,,/Voyy miAor 
történt a részletes sxaödiyoxás, nem tnd/nA, de Iáid  óta. . .  a /e/vesztési (tétedet 
0%r7MÓH7/aÍMAt)a% már rendszeresei taióiAoxanA".'"'

Mielőtt ezeket a nagy fontosságú adatokat közelebbről megvizsgálnánk, 
törvényszövegünknek még egy érdekes vonatkozásával kell foglalkoznunk, 
amely kutatásainkban még egy, a most tárgyaltakhoz hasonlóan érdekes 
összefüggéshez fog vezetni. 8 ez a ,,indicia sen Airsayia" kérdése.

y/ A per egyéb alkatrészei között igen fontosak voltak a perAeti A(?sáyoA. 
Ezekről az általunk vizsgált törvényszöveg két helyen is megemlékezik és
pedig feltűnő részletességgel. Először a III. cikkelyben olvasunk e kérdésről. 
Fontos megfigyelnünk mindjárt c cikkely bevezető formuláját, mert ez is, 
mint látni fogjuk, útbaigazíthat bennünket e cikkelyek keletkezését illetőleg. 
E cikkely nevezetesen eme szavakkal kezdődik: ,.7'reterea notandam esi, 
yaod. . ." (ami teljesen azonos az első cikkely előtt található formulával: 
,,frÍ7MO HoiaMdMW est, yaod..."). Ezután eme szavak következnek: , , . . .  s( 
ynis noAiünm vet aiterins caiasvis status et covdiciow-is Aominam. . .", amely 
megjelölést a nemesekről ,,és Adrmeiy más rendű és áttapotn emAereA"-ről 
szintén, mint nyomravezetőt figyelemmel kell tartanunk és később vissza
térnünk rá. Ezután a cikkely elmondja, hogy ha eme személyek közül bárki 
,,Aafaf?nasA'odds, patvarAodós, Aawis oAteveteA /eimafafdsa vayy más Aírósáyi 
yravamen tényéAen einraraszfaitatod", hogyan kell vele szemben eljárni; neve
zetesen: ,,ax ((yen et?/M:7'aszfattnaA /etítéttneA/" birtokrészét ,,pro indice et 
parte adversa c o r a m  n n o e ^  p r e d i c t i s  i n r a t i s  deAet occnpari et tandin 
per eosdem a Asyne d e s o t a c i o n e  / / /  est possidenda, yaoasyae dictis indici
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ord/TMrío c/ par/Z cuZwrgue per Zp.sMw cowíc/MW, Zw/a í/eZZ&erucZoMem úaro?Míw 
euZZg/accio /wpeMde^Z^o*." A z t azonban nem m ondja m eg, h ogy  a b eh ajto tt 
bírságból m ilyen arányban részesül a sé rte tt fél és a bíró. Ú gyszintén nem 
szói erről e cikkeíy  következő részében sem, m eíy a „H seM  M rsáyoF'-ról 
szól és m ely —  törvén yein k közül először használja az eredeti latin  
„tMdicMím" m egjelölés h elyett: a m agyar „Mi-sáp" szóból csinált „ZúrMMíMm" 
szót.s"

Valószínű azonban, hogy a bírságokat minden esetben olyan módon 
h a jto ttá k  be, m int az a  V II . cikkelyben le van  írva: I t t  e V II. cikkelyben 
tulajdonképpen csak arról az egy  esetről van szó, ha w/awe/y wewe^ WMMnaZ; 
ít we2o% v a g y  a falun k ívü l levő dolgait „ p o / e % c í a Z Z / e 7 * . . .  receperí/ e/ 
racíone áMÍM-s Z M / a  c Z o p o Z e w c Z e c o n v i c t  ea;ZZZerZZ. . . "  E bben az 
esetben az illető tízszeresen köteles az e lv e tt  dolgot visszaadni. E zu tán  
kö vetkezik  e V II . cikkelyben a szétosztás m ódja, m ely kérdésünk szem 
pontjából jelentőséggel bír:

„D e yiMŰMg prZwo reg prZwZpa/eg ZpgZ Jego Zw ZoZo resZZZMítHZMr eZ Zu?M/ew 
fegídiM%6tg eorMMdew. w  &Mg recZus parZee CMw ZtíJZce ZpgZ /ego t/ZvZdaZMr, c%Z%s 
rec/a ?M,e&'e/og gZwZ/ZZer Zp.sZ /ego ac ZwZeyro ogg/yne/Mr, e / a //e r <2 w e d / e / a g ,  
porc/o rZr/e/ZceZ /pg/^g ZwdZcZa Z / r e g  p u r / e g c/ Z vZ d a  Z M r, e Z Z p .s a  Z e r c Z u 
p o r g  Z%roZZg p/' er//?rea/^,  e/ d M g /^par/eg^ Zpgiyyg MiedZcZaZZg Zî ZZcZ 
orc/ÍMorio proreniaM/."

E  V II. cikkelyből teh á t a  bírságok elosztása tekintetében a következő 
kép alakul ki:

%  rész; teljes egészében a  sé rte tt félnek f/asMS) jár.

%  régzM/.- i ^̂ 3'  ̂ Perben ítélkező „rendes bíró"-é f/iM/ea ord/yiur/Mgj  
( /̂3: a  b eh ajtást végző esküdt nem eseké ("ZMruZẐ .

A  bírságok kérdésevei kapcsolatban —  e problem atikus cikkelyek ke le t
kezési idejét illetőleg —  szintén több igen fontos adatot tu du nk bem utatni, 
m elyek lehetővé teszik e cikkelyeknek korban való pontosabb elhelyezését. 
E z  a fontos bizonyíték az a AároZy DóóerZ A'oróMZ ro/ó Mrógóy/ szaóúZyzaZ, 
m elynek törvényszövegünkkel való  kap cso latait m ár Z%er/ecz és DarZu/ is 
észrevették , de a  pontos egyb evetést a  k é t szöveg k ö zö tt nem végezték e lD

E  nagy fontosságú bírósági szab ályzat éppen ezzel a kérdéssel: ,,g%per 
/oc/o eaiocZZoyM'g ZwZZcZorM?H. ge% Zu'rgayZoryMn (!) foglalkozik, ném ely vo n atk o 
zásban rövidebben, legnagyobbrészt azonban bővebben, m int a mi v itás  
törvényünk. E  szabályzat keletkezéséről és fennm aradási form ájáról később 
fogunk részletesen szólni, m ost csak annak m agára a  bírságok kérdésére 
von atkozó  részeit ism ertetjük.

E  bírósági szab ályzat —  m ely m int később ki fogjuk fejten i, mai ism ert 
form ájában nem tek in th ető  teljesnek —  tulajdonképpen k é t  részből áll: 
az első rész a  bírságok behajtásának wióíZyú/ szabályozza, a  m ásodik rész 
pedig a b eh ajto tt bírságok széZoszZősáZ az arra illetékesek között.

A z első részből kiderül, hogy a bírságok behajtása a  következő módon 
tö rtén t: a bírságok ("ZMíZZcZcî  behajtása m agának az országbírónak v a g y  a 
nádornak az emberei és a m egye k iküldöttei á lta l tö rtén t, akik m ellett 
azonban —  m int e szab ályzat h atározottan  m egköveteli —  egy  „ZáráZyZ 
e?KÓe?'"-nek (7ío?wo reyZ%s,) és valam ely káp talan  v a g y  „h ite les"  konvent 
kiküldöttjén ek  is jelen kellett lenniök.
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Ezek együtt mentek el annak a megyének a bírói székére / ad sedem iadi- 
ciariata idias Cotadafas^, amely megyében a bírság, illetőleg bírságok /iadicia) 
behajtását végre kellett hajtani s ott a számukra adott királyi levelet, vala
mint azt a jegyzéket /reyisfram,), amelybe a behajtandó bírságok be voltak 
jegyezve, felolvasták és azután eme megye nemeseinek ,,ia iayca iimyoa" 
vagyis ,,Mzw/e/ue%", azaz magyarul is megmagyarázták. Ezután e kiküldöt
tek valamely alkalmas határnapot, ,JermÍMMs"-t voltak kötelesek kitűzni, 
,,sic aoii/icaado ei promrdyaado, M i c o a a i c i i  i a i a d i c i i s ad ttosirata sedem 
vetdeaie-s, (itt valószínűleg a megyei sedes iodiciaria-ról van szó, nem a királyi 
udvarról!) -se expedire aiiereaiar iaada coaiiaeaiiam reyisiri preaoiaii", ha az 
illetők a kitűzött határidőben valóban kifizették tartozásukat, nevüket a 
,,reyisirwm"-ból kihúzták /eadaac iaies . .  . reira/taTdar reyisiro )̂ és a ,,rovok" 
a teljesített fizetésről ,,menedéklevelet" /iideras eapeddorias) adtak nekik, 
amit az illető hiteles helynek is meg kellett erősíteni.

Ezután arról az esetről intézkedik a Károly Róbert-féle szabályzat, ha 
az illetők nem akarták a bírságokat megfizetni. Érdekes, hogy e részt ugyan
azon társadalomtörténeti technikus terminussal kezdi, amelyet törvény- 
szövegünk is oly szívesen használ: ,,ßwero A^oói ies,  v e i c a / a s c a a y a e  
c o a d i c i o a i s  A o m i a e s /.// in iodiciis coaaicíi" a kitűzött terminuson 
nem fizetik meg tartozásukat, az eaacfor-ok a királyi ember és a káptalani 
kiküldött jelenlétében kötelesek az illető birtokaira kiszállni és ,,i% /tue vide 
eoram" megszállván, s ,dörvé/tycs meyitdési %éve" / /acia ieydima atttwtottt̂ tottê  
három napig várni a fizetésre. Érdekes a szabályzat ama megjegyzése, hogy 
ezalatt a birtok javaiból nem szabad mást elvenni, csak ami az élelmezésükhöz 
szükséges: ,,%ü pdts wisi vicíai ?tecessaria recipieaies." Ha a fizetés e három nap 
leteltével sem történik meg, ,,ttt reóos stíis modddros ci wtmoódduts saó /oedere 
twptyttoruítOTtte per eosdem /ttdtctorMttt exactores iai&i recipi deóeai, f/Maaiam e<yai 
pederd, vei se e^ieadereai ad yttaaidaiem tttdtctorM/H." (Ez eljárás különösen 
megegyezik a törvényszövegünk X. cikkelye végén olvasható behajtási móddal.)

Még több rokonságot mutat törvényszövegünkkel e Károly Róbert 
korabeli szabályzatnak a második része. Mindenekelőtt figyelemre méltó, 
hogy e szabályzat ugyanazt a kifejezést használja a főbb szövegrészek el
választására, akárcsak az általunk vizsgált problematikus törvényszöveg, 
e második részt nevezetesen így kezdi: ,,<SecMKdam e g i a o ( a w d a m < y a o d . . . "  
Ezután elmondja, hogy ha ,,a %ódor ár" vagy az országbíró^ birságbehajtói 
/ e.r3<dorg$ ÍMdüdorM?%/ ilyen cselekményekre /ad iaies procasgogJ indulnak, 

reyiata Aowtinem ei iesiimoaiam Cetpiitdi vei Coaaeaias. . .  ac Aomiwem 
Comdis, aec mm v a a m, v e i d a o s e a : y a a i a o r  J a d i c i & a s  secam dacere 
deúetd pro iesiimoaiis."

Az a mód, ahogyan a bírság-behajtók a bírságokat szétosztják a perben 
ítélkező bíró és a mogyei vezetők között, szintén megfelel annak, amit a mi 
törvényszövegünkben olvasunk, azzal a különbséggel, hogy Károly Róbert 
eme szabályzatában még a kiküldött királyi ember és a hiteles hely embere is 
részesednek belőle, nevezetesen ők az egész bírság egytizedét kapják. ,,Qai 
yaidem eaacforas ^MdiciorMM reg pro radietis eaacias i?der se iaider diaidere 
deúeai, <yaod primo deeiwaw pariem pre/aiis deyis ei Capdaii ei Coaaeaitts 
Aomiaióas simtti, e i i e r i i a m  p a r i e m  Comdi ei dttdiiam (=  Judicibus 
nobilium) reddere, d a a s  vero  p a r i e s  pro sao saperiori (=  a nádor vagy 
országbíró részére) deóeai reseraare. . ."
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Összefoglalva a fentiekben bemutatott adatokat és összefüggéseket, 
kétségtelennek kell tartanunk, hogy a jelenleg egyetlen formájában ismeretes, 
I. Ulászló 1440. évi oklevelében ránkmaradt s ott közvetlenül az 729& évi 
iörvévy iddw wágoAA 22 %őrvém/ciA;& vagy főrvéMyy'eHeyM ibdezAredeg vew 77/. Avdre 
A:orá&aw A;e?eAA;exeM, Aa^ew vaAawweA A:égő5űrőA, az A '̂oa-A;or eAgő /eAéóőA gzár- 
wazi&.

A következőkben megkíséreljük e?ne AäAöKAeyeg ciMeAyeA; wióeKiéiéi, 
7e êi7gz&sä7 A'örüA?HCMy6Íí és ezzel kapcsolatban Me%%ezás%% idegéi is az eddigiek
nél pontosabban meghatározni.

E problematikus 22 cikkellyel kapcsolatban minden kutatót — akár 
III. Endre korára gondolt, akár későbbi időkre — az a körülmény állította 
megoldhatatlan nehézségek elé, hogy e Â AőwZcgeg ci7Mye7 o/yan dípAo-
mafilai /orvuda  ̂ és megrcrősíiési wódoA (pecsét vagy aláírás) v.é/7/dözHc7, amely 
— kivéve egészen korai törvényeinket — a XIII. század eleje óta minden 
törvényünknek (és oklevelünknek is) elengedhetetlen formai kelléke.

Úgy gondoljuk, hogy minden eddigi feltevésnél az igazsághoz közelebb 
járó eredményhez jutunk, ha azt állítjuk, hogy e ci77eAyeA: íMiajdow/éppev. 
wew (őrvéw/eA, vagyis nem az országgyűlésen — a király és az ,,országlakók" 
összessége által hozott és ünnepélyes formában kihirdetett és kiadott „deAvé- 
%M7n"-ok33 — /;avem csal; a A/rdAyi Aa%dcg áda7 AozoM ZaAdroxaAoA;, amelyeket 
esetleg a király később oklevélbe foglalt és akkor nyertek ünnepélyesebb 
diplomatikai kereteket.

Hogy itt valóban a királyi tanács határozatairól van szó. az kétségtelen 
az első cikkely (többször idézett) első sorából, mely így hangzik: , ,PrAwo  
woíawdM?n e g A, yaod de AMgaigíctwu'ŐMg ?'?& /acfig poAewcie, áowicidie, AmarA- 
araw, /arAi, AaArocwM eí aHoraw .sibatAÍMTM /ievdig, p er  /U  e A a A o g e A 7A a r o- 
weg AaÁAAer egA decrefaw., gaod. . . "  Vagyis e határozatokat csakis a ,,/őpapoA: 
ég 7d?ó7" hozták, akiken az egész középkorban kizárólag a A'irdAy Aâ tdcgdA 
értik, elsősorban azokat a személyeket, akiknek nevét az ünnepélyes privi
légiumok záradékában fel szokták sorolni.^

Felmerülhet az a kérdés, hogy találkozunk-e a középkorban ilyen jellegű 
intézkedésekkel, melyeket nem az országgyűlésen, hanem a királyi tanács 
szűkebb keretei között alkottak meg. Ilyeneket valóban találunk. Részünkről 
A;éA íAye% Aawdcgi AaAdroxaAoA Ag7Mer%wA;. Az egyik ZgígHMwd AordóóA való — ennek 
részletesebb ismertetése tárgyunktól kissé messze vezetne — , a másik ilyen 
rendelkezés pedig éppen, XdroAy 7?ó&erA AwdMA, és ez nem más, mint ama nagy 
fontosságú bírságszabályzat, melynek törvényszövegünkkel érintkező pont
jait már fentebb ismertettük. Ali vel e különleges formájú jogi emlékünk 
A;eAeíA;exégt /őrMbaénye?/ tekintve minden tekintetben a mi vitás törvény- 
szövegünk pendant-jának látszik, erről kissé bővebben kell szólnunk.

Ez érdekes jogi emlékünknek tulajdonképpen még mostohább sors 
jutott osztályrészül, mint az általunk vizsgált 22 cikkelynek. Alig ezek ugyanis 
törvényként elismerve s úgy látszik, teljes egészükben fennmaradtak, eme 
Mrgdy-gxa&dAyzaAnak csak egy része maradt fenn, s az is csak egy formulás- 
könyv ,,példa-anyagába" beleiktatva. Teljes megértéséhez e kancelláriai 
formulás könyvről kell néhány szót szólni.

E formulás-könyvet, ill. ennek egy részét TCovacMcA üídrAow (Zyőryy 
találta meg több mint másfél száz évvel ezelőtt a bécsi udvari könyvtárban 
és adta ki 1799-ben ,,Z'o;'w?dae goAê Meg gAyH.. ."  címen ismeretes munkájá
ban.^
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E formulas könyvnek — mely a benne található oklevelek tanúsága szerint 
kétségtelenül A'ayy Zajos doráAói származik — már Kovachich korában csak 
három iernio-ja^ volt meg, és úgy a könyv elejéről, mint végéről, hiányzik 
legalább 1— 1 ternio.

A ránk maradt első iernio első lapja éppen egy mondat közepén e szavak
kal kezdődik: . reyio ei nosiro 7rominiAns" és úgy látszik, hogy egy hiteles
helyi oklevél szövegének a végét tartalmazza, amely oklevél többek között 
bizonyos Airsáyodról is megemlékezett. Ez oklevél szövege után — melyben 
a neveket és adatokat csak bizonyos rövidítések helyettesítik — a formulás 
könyvet összeállító kancelláriai nótárius e megjegyzést írta: ,,Di <y?rin de 
simiiiúns simiie esi j n d i c i n m  (vagyis a birság!), ideo snper Fossessione 
AoAiiinm vido proseripiionis deniyraiornm,ei redempiione earnrnden;, redemptio 
inieiiiyenda esi. sicni snpradicirím esi (vagyis az elveszett termo szövegében), de 
occnpaiione ei redempiione poriionnm Â  o A i i i n m in  a c i n p o i e n i i a i i  
(vagyis hatalmaskodási ügyben!) c o n v i c i o r n m . "  8 mindezek után a for- 
mulás-könyv compilatora még ezt a megjegyzést is odaiktatta: „Fi sic de 
Formás prociamaioriis dicta srí//iciani etc.", amiből úgy látszik, hogy az az 
oklevél, melynek végét e ternio első lapja fenntartotta, éppen valamely 
„(iiierae y^rociamnioriae" volt.

Ezután rátért a formulás-könyv írója azoknak az eljárásoknak az ismer
tetésére, ahogyan az országbíró vagy a„nádor ár", vagy a konventek és szolga- 
bírák emberei a perben elmarasztaltaktól a bírságokat „es ország régi szobása 
szerint" be szokták hajtani. E rész elején ezt a rubrum-szerű tárgymegjelölést 
találjuk (mely nagyon emlékeztet azokra a rubrumokra, amelyek az I. Ulászló 
által átírt törvények előtt találhatók s melyek kétségtelenül az általa átírt 
,,iiAeiins"-ból vagy ,,registrum"-ból származhattak.): ,,<Secnninr Fraciains 
gna?;do yadicia per 7;omines Zndicis Carie Fegie vei Domini (7̂ ) Faiaiini vei 
Converdnnm ei Jadicam A^oAdinm inria 7;,nins Fegni coaaaeiadiaem erigi soieni 
a coaviciia."

E rubrum után azonban a formuláskönyv írója nem kezdte el azonnal 
az ilyen ügyekkel kapcsolatos oklevélszövegek leírását, hanem szükségesnek 
tartotta a bírságok kérdésével kapcsolatban egy kis „jogtörténeti" magya
rázat beiktatását. S itt következnek ezek — a kérdésünk szempontjából 
oly fontos — sorok, melyek iőrvéngszövegnni; jeiiegéi, deieidezési módjái iiieiőieg 
minden eddigi adatnál biztosabb felvilágosítást nyújtanak: „dnria gnam 
pariem esi sciendnm — kezdi el érdekes fejtegetését ez ismeretlen nótárius^? — 
gnod a n i e c o n v a i e s c e n c i a m  (7,) p o i e n c i e  F e r e n i s s i m i  F  r i n 
c i p i  s D o m i n i  A" ar M7 i condam Fegis Dnnyarie /elicis memorie in diver
sis pariiAos ipsins Fegni non modice insoiencie discordie, 7iies ei gnerre, nec 
non a e ins  p o i e n c i a i e s  exerceri dignosce Aaninr, iia videíicei, gnod
yranperes ei impoienies per diviies ei poienies aAsgne niia misericordia op̂ rri- 
meAaninr, nnFagne insiieia vei modica vigeAai ei regnaAai.. ."

E történeti „korkép" megrajzolása után, melyet az író talán saját emlékei 
után írt le, következnek ezek — a kérdésünk szempont jából — szintén fontos 
sorok, melyek különösen a királyi tanácsnak (*praeiaii ei Aaroneŝ ) Károly 
Róbert korában a törvényalkotás területén való szerepére hívják fel a figyel
münket: , , . . .  ideo preiacins D o m i n n s  F e x  F  a r n i n s Freiaiornm ei 
Fegni sni F  a r o n n m saiaAri nsns c o n c i i i o  snper /acio eraccionis d n d i 
c i  o r n m s e n  F i r s a g i o r n m  ('/j ialem siaininm /ecii sen d e c r e i n m,  
(iieris snis 7íoc corroAorando, gnod. . ."  (Ezután következnek a formuláskönyv-
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ben — mégpedig úgy látszik az eredeti dekrétum alapján szó szerint közölve 
azok a rendelkezések, melyek a bírságok ügyét szabályozzák, és melyeket 
fentebb már — a bírságok kérdésével kapcsolatban — részletesen ismer
tettünk.)

Mindebből tehát kétségtelen, hogy eme — a bírságok kérdését szabá
lyozó — „siMÍMiM7%"-oi vagy ,,decrei%w"-ot Károly Róbert nem országgyűlésen 
hozatta — aminthogy egész uralkodása alatt teljes határozottsággal egyetlen 
országgyűlés nyomát nem lehet kimutatni —, hanem a „preiainso&" és „orsxd- 
yáTMÁ; óáróá" hozták. Ebből a kifejezésből, hogy . .  . „PreiaiorMW ei PegOM 
sai Raroaam saia&ri asas coasiHo. . .  ioie siaiaiM??a /ecii sea decreiaw. . ."  
úgy lehetne értelmezni, hogy a királyi tanács eme munkájában Károly Róbert 
maga is résztvett — az a kitétel azonban, hogy „Lieris sais Aoc corraóora7MÍo" 
világosan arra mutat, hogy a jogszabály-alkotásnak itt két mozzanatát kell 
megkülönböztetni: 1. a királyi tanács ("preiaii ei őaroaesj valószínűleg külön 
tanácskozva —, megállapította a szükséges intézkedéseket, 2. a király ezeket 
jóváhagyta s mintegy törvényerőre emelte azáltal, hogy saját oklevelébe 
iktatta és saját pecsétjével látta el.

Sőt ezen érdekes törvényalkotásnak — mint az a formuláskönyv további 
soraiból kiderül — volt még egy harmadik mozzanata is. Nevezetesen e /or- 
waiariaw szerkesztője, miután a bírságra vonatkozó fontosabb intézkedé
seket elmondta, ezeket a szavakat fűzi az egészhez: „ . .  . proai Aec ei aLa^/j 
ceriw seiiaciíLaseiLw picLM sia R i a i a i i s  i p s i a s  D. R e y i s  A a r a i i  
c o a i i a e a i a r ,  g a e  R i a i a i a  i a  s i a y a i i s  ű o w i i a i i ő a s
R e y a i  R a a y a r i e  i a  i i i e r i s  i p s i a s  D. Ä a r a i i  c o a s c r i p i a  
A a ó e a i a r  ei  c o a s e r v a a i a r . "

Ezek szerint tehát Károly Róbert az így létrejött „dekrétumot" vagy 
„statútumot" egyszerre több példányban is kiállíttatta és „minden megyé
nek" megküldte s így tulajdonképpen eme intézkedéssel indult meg az a 
szokás, hogy a törvényeket általában minden megyének megküldték, amire 
idáig mint első példát csak Nagy Lajos 1351. évi törvényszövegét ismertük.

Milyen következtetést lehet levonni mindebből kérdésünket illetőleg?
Az elmondottak alapján kétségtelennek kell tartanunk, hogy az I. Ulászló 

átiratában fennmaradt, problematikus eredetű cikkelyek aypaaoL/aa a?ódoa 
jőiie& Mire, anai a Aay?/ Lajos LoraőeL „Ars aoiariaLs"-&aa aMgrőrzőii /éárob/ 
Róűeri &oraőeL readeiÁezéseL, elsősorban a joysxa&áL/ai&oiás auídjái illetőleg, 
azonkívül iariabai és /orwai tekintetben.

Ami az első szempontot illeti, kétségtelen, hogy eme problematikus cik
kelyek is a királyi tanács fPreiaii ei Paroles) határozatai, sőt itt e tény még 
határozottabban kimutatható, mivel e cikkelyek szövegében egyáltalában 
nincs is szó a király személyéről és így feltételezhető, hogy ezeket a király 
tanácsosai teljesen egyedül — a király személyétől külön vagy esetleg annak 
távollétében — hozták meg. Érdekes itt még azt is megemlíteni, hogy az 
első cikkely többször idézett bevezetése a tanácsosok jogszabályalkotó tevé
kenységét ugyanazon technicus terminussal határozza meg, ami az idézett 
bírság-szabályzatban, ill. a formuláskönyv írójának fogalmazásában is 
szerepel, nevezetesen: „ p e r  P r e i a i o s  ei  R a r o a e s  iaLier esi decre-  
i a w ,  (az idézett bírság behajtási-szabályzatban: „siaiaiam esi . . .
ei  d e c r e i a w  . . . "  Az oklevelek ezzel szemben a királyi tanács működésé
nek megjelölésére inkább a „deL&eraia?a" kifejezést szeretik használni.
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Ami a kétféle szöveg közti íadaJ?Mt egyezéseket illeti, arra vonatkozólag 
már fejtegetésünk előbbi részében részletes egybevetést adtunk (a őireagir/m. 
ge% Midiem kérdésével kapcsolatban). Itt legfeljebb csak azt kell még meg
jegyeznünk, hogy Károly Róbert ewe Krgáy-sxaőáiyxaiáúa^, illetőleg az erről 
kiadott oklevélben — az Arg MoiariaHs írója szerint — mindezek ..Aaiározoi- 
ia&6aw, vüáyogaú&aM. ég úsxiá&&a%" voltak benne, sőt ebben még ,,w:ág cMgo&" 
is bennfoglaltattak: ,,p?*oid Aec e i a i i a / / /  ci ceríiwg, iMcidiag ei Kwpidiag in 
ő^aiuds ipging D. 7?eyig Kamii coniineniMr..  ."

Végül /ormai (diplomatikai és stiláris) tekintetben is több egyezés ki
mutatható a két szöveg között: így  elsősorban a ,,noiandam égi" használata 
mindkét szövegben és ezenfelül a ,,i?mc", ill. ,,eg% ianc" gyakori előfordulása 
mindkét szövegben (feltételes mondatok után). Ezenkívül a ,,dcmiwMg Raia- 
ÜTMig" megjelölés, a ,,&irgayiam gén indiciam" kettős megjelölés stb.

Mindezek alapján, úgy gondoljuk, csaknem teljes bizonyossággal meg
állapíthatjuk, hogy az 1440. évi törvényben átírt — minden diplomatikai 
bevezetést és befejezést nélkülöző — problematikus törvényszöveg pontos 
megfelelője, valósággal ,.testvére" a Nagy Lajos korabeli formuláskönyvben 
fennmaradt, Károly Róbert által kiadott bírságbehajtási-szabályzatnak és 
miként az, úgy ez is K d r o i y  Kó&eri  &irdi?/ i  i a a d c g d a a i :  Aaiáro-  
z a i a i i  tartalmazza.

Azt a véleményt azonban, amit ásireriecz és Karúd felvetettek, hogy ti. 
eme problematikus cikkelyeket egyszerűen a Károly Róbert korabeli szabály
zatból írták volna ki:°s nem fogadhatjuk el. Még ha tudjuk is, hogy eme 
szabályzatban ,,Aec ei aiia" bővebben foglaltattak, mégis e két szöveg között 
vannak olyan ellentmondások is (így főképpen a bírságoknak a megosztásá
nál szereplő tized-rész!), amely e két szabályzat azoMoggdydi teljesen kizárja.

*

Felvethetjük azt a kérdést, meg lehet-e határozni közelebbről is, 
ruitor Aeiei^exed e problematikus ,,decretum"?
. Mindazon adatok alapján, melyeket fejtegetésünk folyamán bemutat
tunk, e tekintetben is meglehetősen határozott eredményekhez juthatunk. 
Legelőször is a sokszor idézett MrgagMMH-szabályzat adatait vizsgáljuk meg. 
Sajnos, az Arg noianaHs írója nem jegyezte fel, hogy Károly Róbert melyik 
évben foglalta ezt oklevélbe és küldte meg a megyéknek, csupán arról szól, 
hogy mielőtt Károly Róbert uralma megszilárdult /arde coMtaiesceMciaw 
poiencie KeremsgMTM PrMHdpis Dommi Kandi . . .", )  akkor volt. az országban 
sokféle háborúskodás és hatalmaskodás s ezért látta szükségesnek Károly 
Róbert bizonyos intézkedések megtételét. Mindebből mégis elég határozott
sággal arra lehet következtetni, hogy e birsagium-szabályzat Károly Róbert 
uralkodása első feléből — ha nem is legelejéről — származik. Érdekesnek tart
juk megjegyezni, hogy Fejér, aki e bírságszabályzatot — Kovachich után — 
közölte, azt — minden megokolás nélkül — 1316-ra tette.^

E birsagium-szabályzat keletkezési idejével kapcsolatban mindjárt 
meg kell jegyeznünk, hogy a mi ,,decre%iwd'-unk — bizonyos adatokból 
következtetve -— érméi wé/um?/ évpei AwóMra ieeridő.

A ,,ienMMms po.sí gaew" ebben a kérdésben az 1312. év lehet, amikor 
(a rozgonyi csatában) Károly Róbert legerősebb ellenfelével, Trencséni Csák 
Mátéval is leszámolt. Érdekes, hogy éppen ebben az évben találjuk meg
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Károly Róbert okleveleiben azt a gondolatot, hogy a királynak a rendbontókra 
karddal is le kell sújtani, ami végeredményben a problematikus 22 cikkelyen 
is végighúzódik.B"

Fontosnak tarthatjuk e törvényszöveg létrejöttének megállapítása 
szempontjából az í<%%. eve/, amely évből való az első „geM/eB/tet captfaHg" 
mégpedig Aanug oNevéZ felmutatása vétségéért (igaz, hogy ezt a bíróság 
nem oklevélkritikai úton, hanem csak párbaj útján döntötte el).^

A legutolsó időhatár, melyre e decretum keletkezését tehetjük, az 1315. év.

Bzi/úggi Borúad

7. /ejezet/iez

i Vö. Pna/er Cgo/a. A m agyar nem zet tö rtén e te  az A rpádházi királyok a la tt. 11. k., Bp- 
189!). 581. 1. 357. j.; és 1?. K iss István.- I I I .  E ndre k irá ly  1298/99. évi törvénye. (Fojérpatakv- 
Em lékkönyv. Up. 1917., 263— 278.1.) — Arról, hogy a bárók külön tanácskoztak  volna, Paulor 
megjegyzi: „B e erre new rgen van pé/do".

s I. m . 454. 1. és 581. 1. 357. j.
 ̂ Uo- — Még kevésbé fogadható el Pauternek az a  vélem énye, —  m ely sa já t fen t idézett 

vélem ényével is szöges ellentétben áll —  hogy később, de tulajdonképpen m ég ugyanezen az 
országgyűlésen, ezek a  (Pauler szerin t is előzőleg k izárt) főurak a  főpapokkal együtt tanácskozva 
a lk o tták  volna meg azokat a  cikkelyeket, melyek I . Ulászló á tira tá b a n  az 1298. évi országgyűlés 
ha tá roza ta i u tán  közvetlenül következnek. (V. ö. Pon/erCg..- i. m. 457. 1. és 581. 1. 360. j.)

Berta/.- C om m entariorum  ad h istoriam  s ta tu s  jurisque publici H ungáriáé aevi medii 
libri XV. Tom us I I .,  Posonii, 1847, 199.

'O rszággyűlések nyomai fennm aradtak  1298-ból és m ás évekből is, (Vö. ,1/. O. 7vorocAicá.' 
Supplem entum  ad V estigia Com itiorum , Tom us I . B udae, 1798.),— ezek összetételéről 
azonban m ég kevesebbet tudunk . (L. még e tanu lm ány  3. fejezetét.)

2. /ejezet/tez

* Bátora in .4Ma Bega/i in  Festa Beati EZiae Prop/tete Anno BoniiniAfi7te.süna<?nadrí'nycnte- 
simo (j)Madra<7&si?no.

-K oronázása  1440. jól. 17-én volt. fBzentpétcry Bare.- O klevéltani n ap tá r. Bp. 1912. 29. 1.)
3 íg y  véli TCn-ac/tic/t.' Suppl. ad V est. Com., i. m.
'T e k in tv e , hogy Ulászló néhány  nappal azelő tt kezdte meg uralkodását. Kovachich 

feltételezi, hogy ez á tiru t idegen nó tárius m űve, aki nem  volt já ra to s  a  m agyar törvények k i
fejezéseiben. Suppl. ad Vest. Com. i. m .. . . H ogy K ovachichnak e tek in te tb en  igaza lehet, m u ta t
já k  az ilyen kifejezések: „per Un/vers/taient Bom iaow m  Pre/otornai, et Bnronnm Com /tarn 
á l d /tam f / j ,  Proceram et A"o/n7itt;n Aning 7 /e g n i . . ."  (Az oklevél narratio jáhan .)

'  . . .e^/uóaem at et oéta/em at nostre Ce/gitndiai gneat/am Bióe/űtn) fa  gai coateati teaore per 
cos', a t  diccAant, di/igeater am stifataai, certos Artico/og ConstftMCioatiw et Bigpogicioanat e.v Bittérig 
coadora Aadree, /i/B  Bercii Befc Bégig et 7.i/do?,'fc/, Boariaortna 7/nagorie Beginn, Predeceesoraai 
nostrorum, iteat es; gui/mst/am a/iig B iterű  o/int Preltttorttm, Bcc/eoiosticoruai et N oéi/ina; Begni, 
teatpore Coroaocionig (igy!) condom ofterfas Aadrce Bégig B üayorie dicti de Peaetig, emoao- 
tig. cs-trncto.s et e.rccpto.s, (t. i. articulos) in ge coatiaeatem (t. i. libellum) — kérvén az új 
k irály tó l, hogy inivei ezek az intézkedések, „prout in  ipgo Zi6e//o gén Begigtro coatineniMr", 
az ország ja v á ra  szolgálnak, ,,eosdew... iaaovoateg, coa/irmare digaoreatur/*

" Sajnos, az uz egyetlen kifejezés, mely ág)- látszik, m in tha  az á tir t  szövegek gyűjtésére, 
illetőleg összeállítására vonatkoznék, meglehetősen hom ályos értelm ű. Nevezetesen arról az 
em líte tt „könyvecskéről" (m int az t az előbbi jegyzetben bővebben idéztük) ez t mondja: „gaendant 
BiAeZZnm, in  goi coateati teaore per eos (vagyis a  rendek által), n t dicc&aat, di/igeater aMgficaiwn. . . "  
E  szó: aansticore a  klasszikus la tinban  és D u Cange szó tára  szerint is: rúgni, megrúgai. —  (Du 
Cange: aioadere, dentiéng coa/icere.j B arta l szó tára  o szót —  éppen Ulászló eme kifejezését idézve 
—  igy értelm ezi: „gaepe et iternnt /egere, in  moaiéng vergäre, megrúgai fjú/ m e g /o a to /a ij ..."  
B artat A .̂- A magy arországi la tinság  szótára, 412. 1.

3 Suppl. ad  Vest. Com. i. m.
* E z t bizonyítják  I . U lászló am a szavai is, am elyek közvetlenül az átírandó  szövegek 

e lő tt o lvashatók: „C ains guidem BiéeZ/i f /J  gci/icet CongtitMcioannt pretoctomm tenor (*'/ seguitur 
et egt tatig / TdTiertates et Co?MtitMCÍowcg Begni B nagarie ea- Bittérig Andree Bégig, P i/ii 7 /7 . Be/e



extracte. Ordinamus in  áuuc modum; C t auuuatim  in /esto R. Rtepani Reyis. . . "  etc. H ogy 
azu tán  I . Utászló nó táriusa  e m unkája  közbeit szám talan m ásolási h ib á t is elkövetett, az szintón 
nem  vonható  kétségbe.

á. /e/eze!Aez
* E z t az oklevelet Kocaciiiclt először töredékesen közölte a  Vestigia Com itiorum  apud 

H ungaros. B udae, 1790., m ajd  te ljes egészében a  Supplem entum  ad  V est. Com. 1. 226— 230.
2 Suppi. 1. p . 137. . . . .
"G ergelyről m ondja: „ac dissolucionem predicte contyreyacionts..., yuan turn in  ipso /a :/, 

p ro p o ca tfii..."
'  E gyik eltérés a  ké t szöveg közö tt az, hogy ahol a  bevezető rész „episcoporum -ot ír, az 

appelatio  szövegében ,,preloiorM?n" van , am iből kétségtelen , hogy a  „prelatl értelm e töm énye
inkben és okleveleinkben =  „episcopi".

.  * E  fölsorolás az előbbiekkel m indenben megegyezik, csak i t t  a  székes káp talanok  fcopiadrt
C atáedraiia/  nincsenek em lítve.

" A püspökökön kívül —  m ind az 1298., m ind az 1299. évi országgyűlésen — részt, v e ttek  
kisebb rangú egyházi személyek is. E z kétségtelen abból, am it Jak ab  prépost m ond, hogy „lon- 
peniie nayyoM részére!" m en t az országgyűlésre, va lam in t abból az adatbó l is. hogy az 1299. 
évi országgyűlés Gergely püspökhöz követeként az esztergom i préposto t küldi: „discretum 
l'irum  Bauium . Brepositum Ecclesie Rtriyonicnsis et A'oéilem l'iru m  Comitem E enricum ." H a  ezt 
tu d ju k , világos lesz e lő ttünk  az 1298. évi törvény bevezetésében olvasható eme felsorolás is:

. . i're/nto.S' et Viros Ecclesiasticos /  nec non A'o&iles /tuius R eyn!. . . "
2 „ut unet cum ipso petriroto et communi consensu, Aaéito tractettu diiiyenti, c o m m u n e  

^ o n u m  p r o  p e t c i / i c o  R t a  t u R  e y n  i  e t  E c c l e s i a r u m ,  yuod anno preterito per 
gostlem Brelatos et universos Reynicolas inrlofftum /uerat, divino ad/utorio /elicem perelucerit ad 
g//ec!um .. . "

" . . .etc dissolucionem preelicte conyreyaciouis es; yua s a l u s  t o c i u s  R  e y n  i  a c  pets: 
o p u l e n t i s s i m a  eiicieéatar animos predictorum /iayiiio.sorum et dampnatorum, yuantum 
in  ipso /u it, prorocarit. . . "  I t t  a  „predictorum " szó az t is e lárulja, hogy tu lajdonképpen kik voltak  
azok, akikkel az országgyűlés a  békét helyre akarta  állít an i. Mindazok, ak ike t a  szöveg korábbi 
része így jelöl m eg: „apud in/ieleles reyni precisos et r.rr ommn?i íredos a  Canone et aé Ecclesia (nyil
vánvalóan az 1298. évi országgyűlés h a tá roza ta i értelm ében!) propter ne/andieeima et es;ecraéiiia 
scelera, yue in  e//raccioniéus Ecclesiarum Dei, oppression ióus pauperum , cedi&us clericorum et 
laycorum, C/tristi Eetwyutne redemptorum, et iu /in itis ac iíorritn'iiéus destrucctouiéus, spt^úteioMÍ6us 
et Mas'iaciouiöus /ere a temporiéus yuatuor Reyum Reyni E unyarie (kb. 1270— 1299. közti időkről 
van  szó =  IV. Béla uralkodása vége, V. Is tv án , IV. László és I I I .  E ndre kora!) miseraéiiiter 
perpe tra run t.. . "  A zt is m egtudjuk e szövegből, hogy ezeknek főfészko \e sz p ré m  volt: , , . .  /ecit 
IVesprimium accersiri in  medium ia/ideiiam  et perturéatorum pacis Reyni ac locum periculosum 
et omnino suspectum."

" . . .specialiter inter cetera ayentes et procurantes Ecclesie Rtriyoniensis pacem et Aleci! 
e/usdem Ecclesie statum yuietum, in  yuiéus se pre/atus Electus et Ecclesie (helyesen: Ecclesia 
,Striyonie::sis per procuratores suos proponi /acieéat (helyesen: /ac ieéau tf/ esse turéatos et legos, 
cc?:yuercndo contra Eom inum  Andreám Reyem pre/atunt et alios turéatores Ecclesie .Striyouie::sis 
p red icte ..

.et Eominus Andreas B ei Gracia Illustris Res: E unyarie , si in ahyuo ipsum et Ecclesiam 
Ruam leserat, yuod non eredeéat, Breiatorum et aliorum proőorum virorum per tiunyarian : ar&itrio 
se sué mayna oMiyacione com m itteéat..."

:: „ . .discretum Virum Bauium  B?e/wsitu:n Ecclesie Rtriyoniensis et Aoéilem 1 irum Comi
tem Eenricum , c o m m u n i c a t o  C o n s i l i o  c u m  R e y e e t  R e y n  i  c o i i s, ad eundem 
electum destinarunt, u t ipsum  Electum adveniendum in  Conyreyacionem prescriptam, iio?tore et 
rerereucia. yuiéus decet, inducerent et ro y a re n t.. ."

K iad ta : G. Ee/ér.* Cod. dipl. (továbbiakban: C. D.) V II/4 ., 252.
L. az 1298. évi tö rvény  szövegét.

'* Be/érnél: „yuorutn. . . " ,  de e szó a  „sanctiones' -re vonatkozván, csak „yuarum " lehet.

4. /e/ezetltez
* E rrő l lásd  bővebben e tanu lm ány  2. fejezetét.
"L . uo.
3 L. uo.
'  L. uo.
3 144— 192. 1.
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S IfouacliicA sa já t szavai, m elyeket az I . Ulászló á tira tábó l közölt A ranybulla szövegével 
kapcsolatban m ond: „Haec Decreta (vagyis az összes: az 1222.. 1298. évi, s az ezután következő, 
m ost tá rgyalandó  cikkelyek és az 1351. évi tö rvény  7öt Originali in  nailos Articulos, aa t ^8^ 
díM'so, continenter in extenso descripta sünt. Ego in  id is, gaae jam  tu  Corpore d a rts  i/aao ! 
edtta erant, retina: eandem A rtiea/oram dimsionem, gaae iöt'dent Aa&ctar, cam jaw: ita citari con! 
eaererint, reiigua decreta ( teh á t a  szóbanforgó cikkelyeket is!) ipse in  Artieaioe diaiéi, eoramoae 
nameros prae/i.vi, gaod de omniöa.s suösegais iateiiiyeadaa: est."

" „ d  t e a: t a  A o e  c o n  c 7 a  d  i  d e & e r  e t, D e c r e t a m  A i e  d e s i n e r e ,  cam de 
ipsa eigiiiaiione eia.s jam  mentio /ia t."

" ........d a?ae  7;os ( =  articulos) a a t in  iisdem Comitiis in  /orm a a d d i t a m e n t i  (Kova-
chich kiemelése) perlatos aa t in  suAsegais etiam, suA eodem dege Andrea Ceieörati.s Comitiis con - 
ditoe, Ififfdieiao, eine nona pre/atione, et conciamone ideo prae.sentato.s /ai.s.s-e e r e d  i  5 i  i e. est 
a t  illos, a n a  cam prioriAas, tangaan; unam , tataram  saA Andrea I I / .  degam, corpus con/irmet "  
I .  m . 138— 139. 1.

 ̂ „ / a  atrogae casa error it Compilator decreti H'iadi.siaiani, gaod in  transamptione, aa t 
conciasionem decreti, si posteriores Ai A rticati in  iisdem Cotnitiis perlati /aerttnt, ad /inem non 
reserra re rit,. .

*, * - * nat si in  distinctis Comitiis conditi san i, datam  Comitiorum iorum , et gaate?n analem 
ingressam , et conciasionem, gne in  Aoe cast: certe AaAers deAtterunt, non inseraerit. . "

"  „E rrav it etiam in  eo, gaod post /inem  A rdeati Aa/as clausulam  non adjecerit denotan
tem, gnoram in  specie sigilla appressa /ae r in i."  KovacAicA, Al. G.. Suppi. I . 139.

d a rta i: Com m entariorum  ad historiam  s ta tu s  jurisque publici H ungáriáé aevi medii 
lib ri XV. Tom us I I . ,  Posonii, 1847. 199.

*s Mivel Kovachicli a  cikkelyeket ill. I. Ulászló egész oklevelét 1798-ban a d ta  ki, Skerlecz 
pedig 1800-ban m eghalt, úgy látszik, hogy Skeriecz m in d já rt K ovachich m unkájának  megjele
nése u tán  foglalkozott a  kérdéssel. A zt azonban B arta l nem közli, hogy Skerlecz mely m unkájá
ban foglalkozott ezzel vagy pedig esetleg csak szóbeli közlés u tján  ism erte meg Skerlecz véle
m ényét.

"  „BAcrieczias ynimas /aerat, gai pro singulari acie jud icii su i, ad  illam , inter leges 
Andreae I I I .  de a. 1298, constitutiones item 7:is appensas est, disparitatem  anim am  advertit. <Sup- 
lemen. ad  Pest. Comit. I .  p. 138 seg. d'st Aaec sane tan ta , a t  illae / vagyis az 7298. évi tö rvény / 
nallarn  /ere, Aae /vagyis a hozzácsatolt cikkelyek/ plenam  auctoritatis regiae asam  praese/erant." 
C. d a r ta l:  i. m. Tom. I I .  — 209. 1. 6. j.

's „A d cajasm odi constitutionem jadiciAas ord inariis invisam  lege staAiiieneiant, tanta opas 
auctoritate /a it, gaantam  nedam Andreas, praesertim post a . 1298 mortemgae dodon;erii ArcAi- 
episcopi -S'trigouiensis, sed ne Carolas gaidem BoAertas, n is i solio jam  con/irmato AaAait". G. Bartal- 
i. m . 209. 1. 4. j.

'3 Uo. 210. 1. 8. j.
"  Uo. 210. 1.
'3 T ehát az 1298. évi országgyűlés cikkelyeihez vannak  csatolva e v itás  cikkelyek is.
^  „M agyarország tö rténelm e" 1.3 k. Pest, I860., 479— 484. 1. H orváth  AI. éppen Endlicher 

k iad ásá t használta. Uo. 31. j . —  Fel lehetne tételezni, hogy H orváth  M ihálynak az 1298. évi 
tö rvény  ism ertetését bezáró ez a  m ondata : „EzeAen Aivitl még tőAA más rendeletét is  alAottaA a 
személy- és AirtoA-szaAadság Aiztositására." —  esetleg e problem atikus cikkelvekre vonatkozik, 
de viszont ez a tárgym egjelölés nem  fedi a  kérdéses cikkelyek ta r ta lm á t /

3° Első k iadása 1892-ben, m ásodik k iadása 1899-ben jelent meg.
33 1. m . I I .  457. 1. *
33 Uo. 581. !., 357. j. Vö. e tanu lm ány  első k é t fejezetét.
33 Uo. 581. 1. 360. j.
3i P au ler egy helyen, bé.r m ás vonatkozásban m aga is h ivatkozik K ovachich megjegy

zéseire, i. m. I I .  581. 1. 359. j. végén, b á r o t t  ezeket „teljesen elavaltnaA" mondja.
33 I . m . I I .  186. 1. ^
3e „E m lékkönyv F ejérpataky  László életének hatvanad ik  . .  . évfordulója ünnepére." 

í r tá k  tan ítványai. B udapest, 1917. 263— 278. 1.
"  „H a  az 1298,-i íőrvényneAsoAatvitatottm dsodiA részel. K ároly AoráAálvalá lenne is, a  

AitelesAelyi ArAüldöttneA és a Airályi oAleveleAneA díjazása teAintetéAen egészAen Aizonyára régiAA, 
X I I I .  századvégi gyaAoriaiot szentesit." M agyar oklevéltan Bp. 1930. 124. 1. 2. i.

Lásd fentebb.
. 39 Marczali a  bevezetésben kifejezi, hogy ő az Anjouk ko rára  gondol.

3o íg y  pl. & nagyérdem ű H ajn ik  Im re  sem v e t fel e szöveggel kapcsolatban semmi forrás- 
k ritik a i megjegyzést, ho lo tt annak  egyes cikkelyei az á lta la  n y ú jto tt fejtegetésekkel, ill. az



(Htala vázolt jogszolgáltatási fejlődéssel ellentétben vannak , am in t a rra  később rám u ta tu n k . 
Sőt tulajdonképpen még H inta) felfogásán is látszik valam iféle h a tása  K ovachich publikáció- 
ján ak , am ikor vélem ényét a  H l.  E ndre törvénye u tá n  csa to lt cikkelyekről így fogalm azza meg, 
hogy e D ecretum  „A ndrea Carolinum est".

E  tanu lm ány  első három  fejezetében.
!2  E zeket az ad a to k a t legnagyobb részükben b em u ta ttu k  az előző részben.
33 Yö. H ajnii: A m agyar bírósági szervezet és perjog az Á rpád- és a  vegyes-házi királyok

a la tt. Bp. 1899. 164. 1. és o tt  1. jegyzet.
E z t m ár JWarczaii észrevette, aki „A  m agyar tö r tén e t forrásainak kézikönyvé"-ben e 

cikkellyel kapcsolatban megjegyzi: „Az evictio AőteiesséyéneA: fás<5 törvényes MMydMapíáísa." (I. m. 
196. 1. 8. jegyzet.)

33 Yö. H a jn ii  ! . .  i. m. 171— 174. 1. és T rip artitu m  P ars. 1. T it. 74.
33 H a jn i i  i. m . 197— 198. 1.
3' Uo. 198. 1.
33 Uo. 198— 199. 1.
33 H o jrril 7.. i. m . 239— 240. 1.
3° H ajnii: 7..' i. m . 240. 1. 5. j. H a jn ik  —  aki, am in t m ár fentebb em líte ttük , nem  v e tt 

tudom ást e cikkelyek probiem atikus voltáról — az Á rpád-korra vonatkozótag éppen ezt a  c ik
ke ly t idézi, de ez — az eddig elm ondottak  u tán  —  nem  lehet bizonyíték.

u  Vö. H ajnii: 7..' i. m . 208. s köv. 1.
*3 Vö. H ajnii: 7.: i. m . 243. 1-, főképpen 39. j.
33 1. m . 442. 1. Ezenkívül 1. még Tfovac/ticii, 717. 6r.: Suppl. ad  V estigia I .  168— 172.
" C .  D. IX /2  728— 731., H azai okít. 224.
33 H azai okm. I . 249., Zichy-okm t. I I I .  283, 290., 575.
" „ U n i v e r s e  c a u s e  i n  / a c i o  p o s s e s s i o n ! *  ni mole vel movende, i n  i e r c i o  

t e r m i n o ,  absyue dilacione el proroyacione aiiyua/i, t e r m i n e n t u r . "
33 Első volt a  „M tlenséyi íléiéi" /nóta in /ideiitatis).
33 H ajnii; 7..' i. m. 389. 1.
<°Uo. 389. 1-, 14. j.
33 E  „birsayium " szót kétségtelenül azért kezdik használni, hogy az esetleges félreértéseket 

elkerüíjék. A latin  „iudicium " szó ugyanis első sorban „6írősőy"-ot je len te tt, azonkívül: „iiéieiei" 
és csak harm adik értelm e volt: „b írság".

3' E  K ároly R óbert korabeli szabályzatot H ajn ik  is ism erte és m unkájában  a  bírságokkal 
kapcsolatban részletesen felhasználta (i. m .), ő v iszont nem  gondolt a rra , hogy e szabályzat 
em e törvénvszövegünkkel kapcsolatba hozható.

33 M egem líthetjük, hogy a  „pa/atinv.s" szó elé a  „dominn-s" k ité te lt a  mi v itá s  tö rvény
szövegünkben is m egtaláljuk , éppúgy, m in t e szövegben és ez m indenesetre a Aó'rponii Aormőny- 
zat erősödésénél: egyik jele. Az 1298. évi tö rvény  cikkelyeiben m ég csak egyszerűen „pala tinus" 
áll.

33 Yö. erre vonatkozólag e tanu lm ány  3. fejezetét.
33 Az országgyűlési ha tározatokban  ezzel szem ben m indig a következők szerepelnek: 

réz:, preiati, öarones, proceres ei noöiles.
33Teljes cím én: 7''ornmtae solennes styli in  cancellario, ctiriayue reyum, /oris minort'6ue, 

ac locis crfdiöiidn/3, autAenticisyue reyni H unyariae oiim usitati, yuas. . .  edidit Ttíariinus Oeoryius 
TfovacAicá . . .  l'es th in i, MDCCXCIX.

33 3 — 3  egym ásba illesz te tt lapból fjoüum ), vagyis 6— 6 oldalból álló kis kötegek, m ond
ha tnánk  „ ivek" . , , .

33 E  bevezető form ulát: duria  yuarn partem esi sciendum .. .  később is használja a  no tarm s, 
m áskor ilyeneket: 7uxta yuam partem est notandum stb.

33!?. Hartal.' i. m .
3" C. D. V III. 12. — Nem lehetetlen , hogy F ejér lá to tt  olyan .királyi oklevelet, melyben 

e szöveg bennefog lalta to tt vagy erro való u ta lást. B árhonnan v e tte  is azonban ezt az 1316-os 
ada to t, úgy látszik, hogy ez meglehetősen megközelíti az igazságot.

3° A kassai csata  a K épes K rónika szerint: az 1312. évben „ in  /estoNanctorum P iti et TModesti 
m a r ty ru m ..."  ( =  jún . 15. volt), de m ár K ároly R óbert egy 1312. ápr. 10-én ke lt oklevelében 
ezt olvassuk: „Peyaiis eatceiiencia maié meritos y / a d i o  s u e  m a i e s t a t i s  conterere
c o n s u e u i t ,  5enemeritos a u te m ... e tc ."  (Anjoukori ok m án y tá r I . 254.) 7372. m ájus 9-ről 
vaió a :  etső „nóta in/ideiitatis" említése.' „Ende cum ydem Petrus et 77uA-as tam contumaciter 
s u 5  n o t a  i n / i d e i i t a t i s  nostre celsitudini se inponant, a d  c o n d e  m p n a c i o u e m  
p e r s o n a l e m  e t  a m i s s i o n e m  p o s s e s s i o n u m  e o r u m  ipso deputam us". (U. o. 
I . 256—257.) H asonlóan /rűtienséyi ügyben: 1312. júl. 6. (U. o. 261.)
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s* 13)4. júl. 20. A szentem ül káp ta lan  oklevele: . . . t tu r /a .. N m íc/niam .. .
pt-e/aÍM^<?re<7or{MN/;7tK^^ce?MVeM, M t /  a   ̂.s o y )' M .s e t  c M /  <rt 7 s t\s í í t t e r t N  í/ e p  r  e A e n- 
s  M s , per ettn^ew doMWMw pa&m'nM)?t eeck!lore;?t, wnwMe ípettte Creyert)
AoMt (fatwe /to'.s.se!, e e n t e M e í o  c c t p t í a í t  c í  e e e M M e. (Am it azonban birtokkal 
m egválto ttak .) Uo. I. 351. Az egósz e ljárás ayyaaíYyea ex 7357. /örrenyAen is.

L. Szilágyi:

Das Gesetz Andreas III. vont Jahre 1298.

Aus der Regierungszeit des ungarischen Königs Andreas III. (1290—1301) 
blieben zwei Gesetze erhalten, das eine vont Anfang, das andere vom Ende seiner 
Regierungszcit, aus dem Jahre 1298. Die hier veröffentlichte Abhandlung befaßt sich 
mit dem Gesetz vom Jahre 1298 und mit einigen diesbezüglichen Problemen.

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz müssen vor allem zwei Fragen hervor
gehoben werden. Die eine bezieht sich auf die Entstehung des Gesetzes; dieses 
Gesetz von Andreas III. wurde nämlich — sowohl von den früheren als auch den 
späteren Gesetzen abweichend — so abgefast, daß die hohen geistlichen Würden
träger des Landes mit dem Adel gemeinsam die Arbeit der Gesetzgebung besorgten, 
davon jedoch sowohl den König als auch die weltlichen Elemente des königlichen 
Rates, die sog. ,,Barone" ausschlossen, bzw. sie nur insofern an der Gesetzgebung 
beteiligten, daß sie von ihnen die Annahme der die bereits fertigen Gesetzesartikel 
verlangten.

Daß cs sich in diesem Falle um ein solches Vorgehen gehandelt hatte, geht 
eindeutig aus den einleitenden und abschließenden Zeilen des Gesetzes hervor. 
Das Gesetz vom Jahre 1298 spricht nämlich nicht im Namen des Königs, sondern 
als eigentliche Urheber sind Johann, Erzbischof von Kalocsa (und zugleich könig
licher Kanzler) und elf andere Bischöfe verzeichnet. Sie tun der „mancherlei und 
vielen Verwüstungen" Erwähnung, die sich „aus den Übergriffen der Barone und 
anderer Mächtigen" ergaben („per vastus varios ac plurimos ex potentia baronum 
et aliorum potentum provenientes"). Nur in Kenntnis dieses Umstandes läßt sich 
verstehen, was in der Einleitung weiterhin zu lesen ist, daß nämlich auf den Reichs- 
tag, der berufen sei, diesen Ubclständen abzuhelfen, nur „die hohe Geistlichkeit 
und die Ekklcsiastiker" („prclatos et viros ecclesiasticos") sowie „die Edlen theses 
Landes" („neenon et nobiles huius regni") geladen, die Barone dagegen ausgeschlos
sen seien („exclusis quibuscunque baronibus"); dem ist in der Einleitung des Gesetzes 
die nicht völlig klare — und in unserer Geschichtsschreibung soviel umstrittene — 
Ergänzung hinzugefügt: „prout moris est" — „wie dies üblich ist".

Die Abhandlung befaßt sich eingehend mit den Erörterungen der Historiker, 
die diese Ergänzung „prout moris est" zu erhellen bemüht waren, und der Ver
fasser gelangt zum Ergebnis, daß höchstwahrscheinlich diese Gewohnheit schon 
früher (zumindest während der Regierungszcit von Andreas III.) bestanden hatte, 
und daß die gewalttätigen „Barone" der Reichstage verwiesen wurden.

Das andere Problem, das sich im Zusammenhang mit dem Gesetz vom Jahre 
1298 ergibt, ist von dem ersten grundverschieden. Der erste Herausgeber dieses 
Gesetzes, Martin Georg Kovachich hat in seinem Werke „Supplementum ad Vestigia 
Comitiorum apud Hungaros" Tomus I, Budae 1798) dem Text dieses Gesetzes, 
das er selbst in 44 Artikel teilte, noch weitere 36 Artikel gänzlich verschiedenen 
Charakters hinzugefügt und dadurch die Artikel des Gesetzes vom Jahre 1298 
auf insgesamt 80 ergänzt. Kovachich ließ sich zu diesem Verfahren verleiten, weil
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er das Gesetz vom Jahre 1298 im Original nicht kannte (wie denn das Original
exemplar auch seither nicht zum Vorschein gekommen ist), und den Text des Ge
setzes nur nach einer Abschrift des ungarischen Königs Wladislaw I. aus dem Jahre 
1440 herausgab, in der sogleich nach dem Text des Gesetzes vom Jahre 1298 ohne 
jede Unterscheidung die Artikel folgen, von denen er vermeinte, sie seien die Fort
setzung des Gesetzes aus dem Jahre 1298.

Dadurch verursachte er in der ungarischen Geschichtsschreibung eine große 
Verwirrung und gab Anlaß zu verschiedenen Annahmen. So gab es z. B. eine Theorie, 
der zufolge diese Artikel im Jahre 1299 abgefaßt worden wären, in welchem Jahre 
tatsächlich ein Reichstag stattgefunden hatte. Der Verfasser der vorliegenden 
Abhandlung führt durch eingehende Analyse der Gesctzesartikel den Beweis, daß 
sie nicht zur Zeit des Königs Andreas III., sondern höchstwahrscheinlich während 
der Regierungszcit Karls I. aus dem Hause Anjou, etwa um 1312—1315 abgefaßt 
wurden.



A Szent László-legenda Oroszországban*

Hodinka Antal az orosz évkönyvek magyar vonatkozású részei között 
több variánsban közzétett egy mondái elemeket tartalmazó orosz elbe
szélést d

Az elbeszélésből megtudjuk, hogyan ölte meg Vladislav (Vlaszlov =  
László) magyar király Batu tatár kánt a tatárjárás alkalmával. Hodinka 
nem tudott mit kezdeni a szöveggel. Annyit azonban Ikonnyikovra hivat
kozva^ megállapít, hogy szerzője Pachomije, a Moszkva közelében levő 
Troice-Szergijev kolostor szerzetese. Pachomije szerb származású, amit 
bizonyítanak a szövegben található szerb nyelvi sajátságok. Hodinka ugyan
ekkor utal arra, hogy Pachomijének ismernie kellett Szent László-mondán- 
kat, amelyet megtoldott Száváról, a szerb egyház megszervezőjéről szóló 
részletekkel. Hogy a László-monda ismeretes volt a szerb irodalomban, egy 
XVI. századi szerb krónikarészlettel bizonyítja.^

Hodinka mindezt egy rövid jegyzetben közli. Nincs tudomásunk arról, 
hogy akár ő, akár más a magyar irodalomban foglalkozott volna az itt fel
merült problémákkal.

Hodinka nem ismerte és nem is ismerhette azt a hatalmas orosz nyelvű 
irodalmat, amely az orosz évkönyvek keletkezésével, analízisével, osztályo
zásával stb. foglalkozott, mert a szóban forgó munkák nem voltak meg a 
magyar könyvtárakban. A magyar polgári történetírás egyetemes történeti 
vonatkozásban csakis Nyugat-Európával, elsősorban Németországgal és 
Itáliával foglalkozott, a szomszéd és keleti országok története nem nagyon 
érdekelte. Ennek megfelelően könyvtáraink nem szerezték be még a legfon
tosabb kézikönyveket és forráskiadványokat sem a szomszéd országok, vagy 
Oroszország történetére vonatkozólag.

A kérdéses orosz krónikarészlettel azonban az orosz irodalom sokszor és 
behatóan foglalkozott már Hodinka előtt. Nagyjából tisztázták keletkezési 
körülményeit, megállapították szerzőjét, sőt analízisére, magyar vonatkozásai 
kiderítésére is történtek kísérletek. Sajnos e tekintetben a magyar történelem 
és legendairodalom hiányos ismerete folytán a valóságot csak megközelíteniük 
sikerült. Vladiszlav királyban IV. Kun Lászlót vélték felismerni, s ez az 
állításuk német közvetítéssel még a magyar nyelvű irodalomba is bekerült. 
Ezzel a régi orosz irodalommal, minthogy megállapításai elavultak, nem 
kívánok itt hosszasabban foglalkozni. Meg kell azonban említenem Sz. P. 
Rozanov tanulmányát e kérdésről,* amely Hodinka publikációjával egy- 
időben, de tőle függetlenül jött létre. Rozanov cikke pontosan a bennünket 
érdeklő kérdésekkel foglalkozik és azokat nagyjából helyesen is oldja meg.

*A cikk orosz nyelven m egjelent: Legenda o szv. Vlagyiszlave v. Rosszii címen, .,S tudia 
S lavica" I. k . (1955).



Jelen tanulmányunk Rozanov eredményeit fogja ismertetni. Megálla
pításait kiegészítjük" és részben helyesbítjük a legújabb szovjet irodalom 
segítségével, és végül a magyar és szerb anyag bevonásával igyekezni fogunk 
megoldani a még függőben levő problémákat.

A tatárjárásra vonatkozó orosz forrásanyag meglehetősen szegény. 
Annak ellenére, hogy ez a hatalmas csapás sokáig és behatóan foglalkoztatta 
az egykorúakat és ez vissza is tükröződött a kor történeti és szépirodalmában, 
emlékei többnyire elpusztultak a válságos időkben. A fennmaradt irodalom
ban előkelő helyet foglal el a Batu magyarországi pusztulásáról szóló monda, 
amely önállóan, továbbá nagyobb történeti és egyházi munkák szövegébe 
beszőve, sok kéziratban maradt ránk egy hosszabb és egy rövidebb variáns
ban, valamint egy egyszerű tartalmi kivonatban."

Eredetének és keletkezési körülményeinek kiderítése céljából össze 
kellett hasonlítani a fennmaradt kéziratokat. Rozanov ezt a munkát el
végezte. Megállapítja, hogy a kérdéses szövegnek két variánsa van. Az egyik 
az%Aőn?/veA6eK. és az ún. CAroMoyrapA-ban", a másik pedig Csernyigovi Mihály 
és Fjodör, a tatárok által kivégzett két híres vértanú legendájával együtt,? 
valamint önállóan és a található. Rozanov adja az általa ismert
összes kéziratok jegyzékét is.

Mielőtt a részletes analízisbe belekezdenénk, röviden vázoljuk a monda 
tartalmát és kiemeljük a fontosabb részleteket.

Miután Batu kán sok országot elpusztított, Magyarország felé vette 
útját. Elért itt Nagyváradig, melynek környékén igen sok a gyümölcsfa és a 
szőlő. A várost körös-körül vizek védik, és így lakói nem félnek senkitől. A város 
közepén egy hatalmas márvány talpazat (sztolb) áll, amelyet mindenki meg
csodál.

E föld ura Vladiszlav király volt. Uralma alá tartoztak a magyarok, 
a csehek, a németek, valamint a tengerpart (Dalmácia), sőt a Nagy Tengerig 
(valószínűleg az Atlanti-óceánig) terjedő terület is.

A magyarokat valaha a görögök a pravoszláv vallásra térítették, de 
nem tudtak nekik saját nyelvükön írt könyveket adni. A közel lakó rómaiak 
így saját eretnekségükre kényszerítették őket.

Vladiszlav király is eretnek volt egészen addig, míg Szent Száva szerb 
érsek az igaz hitre nem térítette. Ez azonban titokban történt, nehogy a 
magyarok fellázadjanak. A terítés öt hónapig tartott. Szava hazatérése után 
egy pravoszláv papot hagyott a királynál.

Batu pusztította Magyarországot, mert László király (Vlaszlov), akit 
Száva Vladiszlavnak nevezett el (esetleg keresztelt), nagy országából nem 
tudta gyorsan összeszedni harcosait. Sokat sírt, böjtölt, majd az említett 
nagyváradi szobortalpazathoz ment. A tatárok elfogták a király nővérét 
és Satuhoz vitték. László ezt látta a talpazatról és istenhez fohászkodott, 
segítségét kérte. Könnyei patakokban ömlöttek, a talpazat márványára 
folytak, nyomai mindmáig láthatók. Ekkor megjelent előtte egy ismeretlen 
és közölte vele, hogy le fogja győzni az istentelen Batut. Ugyanakkor ott 
termett egy felnyergelt ló a hadi szekercével. A király felült a lóra és aprította 
az ellenséget. A tatárokat nagy félelem fogta el. Mikor a városiak a csodát 
látták, kivonultak és ők is kaszabolni kezdték a tatárokat. László király 
magát Batut is megölte. A váradiak azt beszélik, hogy László nővére, aki 
Batu fogságába került, a kánnal együtt menekült. László utolérte a gyors- 
lovú tatárt. A párharcban a lány a tatárnak segített, miért is László mindkettő-
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jüket megölte. A magyarok pedig leölték vagy foglyul ejtették az összes tatá
rokat.

A Batut legyőző királyt később lovon ülve és szekercéve! a kezében 
rézből kiöntötték és az említett talpazatra állították örök emlékezetül.

Rozanov hangsúlyozza, hogy a monda csakis az orosz irodalomban van 
meg, de nem orosz eredetű. Szerzője részben szóbeli értesüléseket, részben 
pedig irodalmi műveket használt fel. A monda egy része Váradról származik, 
önállóan létezett és semmi köze sem volt Batuhoz. Kétségtelennek tartja] 
hogy itt egy magyar nemzeti hősről van szó, aki nem lehet Kun László] 
mint egyesek gondolják. Véleménye szerint csakis I. László jöhet számításba. 
Nincsen tudomása a mi László-legendánkról, a magyar irodalmat sem 
ismeri és mégis helyesen következtet. Felhasználja ugyanis Marcin Bielski, 
egy XVI. század első telében író lengyel krónikás" világtörténetét, amelyet 
még a XVI. században oroszra fordítottak^ s amelyben a magyarokról szóló 
! észben megtalálható a mi László-legendánk egy részének rövid kivonata is.

Rozanov véleménye szerint a magyar nép Lászlóval kötötte össze a tatá
rok 1282. évi (orosz évkönyv alapján) magyarországi vereségét, ami ugyan 
nem valószínű, mint látni fogjuk, de helyesen mutat rá a mondaképzódés 
főbb vonásaira.

A szóban forgó monda többi része viszont már irodalmi eredetű. László 
és Száva találkozása, ennek részletei a szerb Száva-legendából származnak, 
mégpedig a Domentian-variánsból. (Hodinka úgy látszik nem ismerte a Száva- 
legendát, különben nyilván megemlítette volna e körülményt.) Rozanov 
szerint a szerb legendában csak Szávának eyy magyar királlyal való talál
kozása szerepel, ennek azonosítása Lászlóval valamilyen más forrásból szár
mazik az öt hónapig tartó hitbeli oktatásról szóló részlettel együtt. Mindez 
bizonyos összefüggésben áll a koraközépkori szláv irodalmakban található 
elbeszéléssel is, amely szerint a magyarok először pravoszlávok voltak.

A Száva-legenda ismerete, valamint a szövegben előforduló szerb nyelvű 
sajátságok szerb szerzőre vallanak. A monda bevezető részei és végszavai 
viszont arról tanúskodnak, hogy a Batu haláláról szóló monda egy nagyobb 
munkának részé. löbb orosz szerző szerint ez a munka a CArowoyrapA, amelyet 
az Oroszországba költözött Pachomij (szerbül Pachomije) szerzetes írt. Rozanov 
azonban néhány kisebb érv alapján kétségbe vonja Pachomije szerzőségét 
mind a CAronoyrapA, mind pedig a Batu megöléséről szóló mondát illetőleg.

Rozanov tanulmánya óta sok új szempont merült fel, új kutatások tisz
tázták a CAroMoyrapA szerzőjének kérdését és ezek megerősítik Pachomije 
szerzőségét.

Legelőször is tisztáznunk kell azokat a körülményeket, amelyek között 
a Batu haláláról szóló orosz monda megszületett. A kéziratok gondos tanul
mányozása feltétlenül a CArowoyrapA-hoz vezet bennünket. Ennek írója adta 
meg különböző iorrások alapján a monda ma ismeretes formáját. Innen 
került azután a Csernyigovi Mihályról szóló legenda végére azon az alapon, 
hogy a legenda szerint Mihály nagyfejedelem egész házanépével a tatárok 
elől Magyarországra menekült.** Jóval később pedig a szentek életrajzai 
összegyűjtésekor belekerült a hivatalos JL'wea-ba.

X CAroMoyrapA megjelenése a középkori orosz történeti irodalomban 
új műfaj kezdeteit jelenti. Az orosz évkönyvek ugyanis előzőleg kizárólag 
orosz eseményekkel foglalkoztak, az egyes évkönyvírók évrendben feljegyezték 
fejedelemségük fontosabb eseményeit. A X II—XIV. században, a feudális



széttagoltság idején a krónikások figyelme alig terjedt túl egy-egy fejedelem
ség, esetleg nagyfejedelemség területén. Kivétel csak a Vlagyimirban, később 
pedig Moszkvában székelő metropolita udvara, ahol az orosz egység tudata 
fennmaradt és visszatükröződött az ott keletkezett évkönyvekben, amennyi
ben ezek igyekeztek egységbe foglalni az összes orosz fejedelemségek törté
netét. A XV. században azonban, amikor a tatár iga gyöngülésével a moszkvai 
fejedelmek erélyesen hozzálátnak az egyes részfejedelemségek felszámolásához, 
az orosz évkönyvírás lassanként teljes egészében „összorosz" jelleget ölt.

Ezenkívül, mint már mondottuk, a XV. században a történeti irodalom 
régi, egységes évkönyvi formája elveszti egyeduralmát, amennyiben meg
jelenik a világtörténetet tárgyaló, a szakmunkákban chronograph-irodalom- 
nak nevezett műfaj. Létrejöttének és későbbi uralomrakerülésének sok oka 
van. Ezek közül legfontosabb az a körülmény, hogy az egyre erősödő moszkvai 
nagyfejedelemség nem ismerte el a bizánciak és Róma között létrejött 1439. 
évi firenzei uniót, ami maga titán vonta az orosz egyház függetlenségének 
gondolatát, a Bizánctól való egyházi függés felszámolását, sőt az egyetlen 
,,igaz" egyház világtörténeti elhivatottsága gondolatának megszületését, 
ami azután később a ,.harmadik Róma" tanhoz vezetett. Ugyanakkor a 
moszkvai nagyfejedelmek külföldi kapcsolatai kiépültek, a látókör kitágult 
és ami a legfontosabb, a másodvirágzását élő balkáni szláv nyelvű egyházi 
és világi irodalom közvetett és közvetlen úton behatol Oroszországba.

Bulgáriában és Szerbiában a bizánci hatásokat mutató világtörténettel fog
lalkozó történetírás erős hagyományokkal rendelkezett. A balkáni szláv 
nyelvű történeti munkák nagy része eljutott Oroszországba. Miután a fent 
kifejtett okok következtében a talaj elő volt készítve, a balkáni minták 
nyomán megszületik az orosz világtörténeti műfaj, s kezdi kiszorítani az év
könyveket.^ Az első orosz világtörténetek a bizánci és balkáni szláv nyelvű 
munkák mintájára nagyjából a biblia alapján tárgyalják a zsidóság törté
netét, majd rátérnek a görögök és a római birodalom történetére, amelynek 
Bizánc története egyenes folytatása. Az első évezred végén azután a világ- 
történetet egyedül képviselő Bizánc mellé felsorakoznak az oroszok, majd 
a balkáni szláv államok. A nyugati országok történetének kevés hely jut, 
úgyhogy a koraközépkori egyetemes történetet csak Bizánc, Oroszország és 
a déli szlávok, azaz a pravoszláv világ képviseli. A nyugati államok története 
e képbe szervesen csak a XVI. század végétől illeszkedik be, amikor Orosz
ország tevékenyen bekapcsolódik az európai politikába.

Az erős balkáni hatásokat mutató chronograph-irodalom első Oroszország
ban keletkezett és később mintának tekintett műve éppen a bennünket 
közelebbről érintő CAro/myrapA volt. Az orosz és szovjet irodalom alapján 
ezzel kapcsolatban a következőket állapíthatjuk meg:^

A fennmaradt 1512. évi Oro.S2 CAroMoyropA és a XVI. század második 
feléből való XyMyatí orosz ű'AroKoyrapA (a két legrégibb fennmaradt variáns) 
közös, Oroszországban keletkezett forrásra, az eredeti C Aroaoyrap A - r a megy 
vissza. Ennek az elveszett ősforrásnak a szerzője a szerb származású Pachomije 
szerzetes, aki munkáját 1442 körül írta. Felhasználta ehhez néhány görög 
munka szláv fordítását, az orosz évkönyveket, a szerb legendákat, sőt használt 
népi eredetű mondákat is, amelyeket saját maga hallott vándorlásai során. 
Ezt az egész anyagot Pachomije irodalmi és politikai céloknak rendelte alá. 
A fő feladat számára nem az események hű ábrázolása, hanem a kerek, olvas
mányos elbeszélés, az erkölcsi tartalom kidomborítása, a tanító és nevelő
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célzat, valamint a pravoszlávia védelme és a moszkvai nagyfejedelem egyre 
erősödő hatalmának alátámasztása. Ez különbözteti meg az eseményeket 
lehetőleg híven feljegyző, megörökítő célú, egyszerűen elbeszélő orosz év
könyvektől.

A. Popov idézett műveiben részeire bontja Pachomije munkáját és meg
állapítja forrásait. Világosan kiderül, hogy a szerb szerzetes felhasznált 
minden hozzáférhető írott forrást, sőt — véleményünk szerint — olyan 
forrásokat is, amelyeket valaha, athosi és szerbiai tartózkodása idején olva
sott. Egyik fő forrása tehát emlékezete. Ezzel találkozunk a minket különösen 
érdeklő Batu haláláról szóló elbeszélésben is, amelyben, mint látni fogjuk, 
a Nagyváradon hallott László-legendát összeolvasztotta a Száva-legendával 
és a magyarok eredeti pravoszláv hitéről szóló balkáni szláv forrásokban 
fennmaradt értesülésekkel.

A XV. század közepén javában folyt a harc a moszkvai nagyfejedelemség 
és a részekre szakadt, alaposan meggyengült tatár állam között. A moszkvai 
nagyfejedelem ekkor már független uralkodó, mert a tatárok a névleges 
függőviszonyt nem tudják kellő erővel alátámasztani. Az orosz részfejedelem
ségeket egymás után felszámoló és centralizáló moszkvai nagyfejedelmek 
minden erőt mozgósítottak a főcél, a tatárok leverése érdekében. Ez a politi
kájuk természetesen megfelelt az orosz nép tömegei érdekeinek és így meg
kapta a szükséges támogatást.** Nagy szerepet játszott ebben az egyház is, 
amely ideológiai síkon igyekezett a harcot megalapozni és segíteni. Ennek az 
egyházi politikának a szolgálatában állt Pachomije, aki szerb származása 
ellenére kitűnően beilleszkedett az orosz viszonyok közé, megértette a kor 
szükségleteit.

Az orosz évkönyvek tele vannak a tatárjárás borzalmaival, vesztett 
csaták, tömeges mészárlások emlékeivel. Ezek nem voltak alkalmasak, hogy 
a tatárok elleni harcra lelkesítsenek. Az évkönyvek a tatárok sikereit isten 
büntetésével magyarázták, amelyet bűnei miatt zúdított az orosz népre. 
Ugyanekkor azonban megmagyarázhatatlan maradt, hogy miért, tudtak a 
tatárok oly hosszú időn át szabadon garázdálkodni. Még a papoknak is érez
niük kellett, hogy a büntetéselmélet nem kielégítő, ha a tatárok és elsősorban 
vezérük, minden borzalom megszemélyesítője, Batu nem kapja meg méltó 
büntetését. Erre gondolhatott Pachomije is, amikor a távoli Magyarország 
felé tekintgetett. Az orosz évkönyvek nem tudnak semmit a tatárok veresé
géről, Batu erőszakos haláláról, így a cselekményt, anélkül, hogy a ,.kegyes" 
csalás ki ne derüljön, nem lehetett Oroszországba helyezni. Magyarország 
viszont, amelyről a moszkvai nagyfejedelemségben szinte semmit sem tudtak, 
megfelelt a célnak. Volt azonban itt is egy kis nehézség. Pachomije Váradon 
hallotta, hogy László király legyőzte a tatárokat, és megölte vezérüket is. 
Ez utóbbi azonosítása Batuval könnyű dologi Igen ám, de a magyarok és 
így László király is katolikusok, azaz a pravoszláv egyházi tan szerint gyűlölt 
szakadárok voltak, akiket Isten nem segíthetett meg a pogányok ellen. 
A dolog egyszerű előadása éppen most, amikor Moszkva teljes súlyával ellene 
szegült a firenzei uniónak, nagy felháborodást váltott volna ki. Itt jön kapóra 
Pachomijének a Száva-legenda és a magyarok régi pravoszláviájáról szóló 
balkáni hagyomány. László királyt tehát a pravoszláviára térítteti és így győzeti 
le a tatárokat. Az orosz olvasó, illetőleg hallgató — a ,.szentek" legendáit 
az istentiszteletek alkalmával ugyanis felolvasták — így meggyőződhetett 
róla, hogy isten segítségével a tatárok legyőzhetők. Ez a gondolat ebben a *
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korban ösztönző, lelkesítő hatást tett az egyszerűbb emberekre is, akik soha 
sem nyugodtak bele a tatár igába, többször fegyveresen felkeltek a pogány 
hódítók ellen. A nagyfejedelmi seregek legújabb győzelmei és a tatárok 
elűzése lehetőségének gondolata megsokszorozta a harcoló parasztok és kis- 
nemesek erejét. Mindehhez pedig, amikor a Batu haláláról szóló monda a 
csernyigovi vértanúk életrajzának végére került, és ez valószínűleg hamarosan 
megtörtént a befejezése után, az orosz paraszt igazságérzete
is kielégült, amikor tisztelt szentjei szörnyű halála után értesült a gonosztett 
értelmi szerzőjének kimúlásáról és a tatárok vereségéről.

Nézzük most meg egy kissé közelebbről, hogy hol és mikor hallott Pacho- 
mije a tatárok vereségéről és vezérük haláláról.

V. Jablonszkij külön monográfiában foglalkozott Pachomije életével és 
főleg irodalmi munkásságával.*^ Megállapítása szerint a szerb szerzetes 1438- 
ban érkezett Oroszországba és ott közel ötven éven át nagy irodalmi műkö
dést fejtett ki.*6 Sok legendát (muTHe) és más hagiografikus művet írt, többek 
között ő honosította meg a bizánci mintákra visszamenő új stilust, a pompázó 
frázisokba burkolt és ezért nehezen érthető, de papi körökben mégis kedvelt 
tanító célzatú életrajzirodalmat.

Bennünket most a fiatal Pachomije életének egyik futó epizódja érdekel. 
A Batu kán haláláról szóló elbeszélésben ugyanis olyan személyes értesülésekre 
visszamenő részletek találhatók, amelyek kétségtelenné teszik, hogy a szerb 
szerzetes járt Nagyváradon, látta László király messze földön híres érc
szobrát és hallotta a László-legendát. A város környékének, a lovasszobornak 
a leírása és a városban hallott elbeszélésre való hivatkozás mindezt kétség
telenül igazolja. -

De hogyan került a szerb szerzetes Váradra? Oroszországi munkáiban 
többször említi, hogy az Athos-hegyről ment Oroszországba. Nyikon Rado- 
nezsszkij életrajzának rövidebb variánsában, amelyet Pachomije írt, viszont 
ez áll: ,,Pachomij szerzetes munkája, aki a szerb földről jött Vaszilij Vaszil- 
jevics nagyfejedelemhez." Jablonszkij szerint ez késői másolói betoldás, 
mert más kéziratok szerint Pachomije az Athos-hegyről érkezett Orosz
országba.Véleményünk szerint azonban ez a bejegyzés magától Pachomije- 
től származik. Nincs ellentmondás a két variáns között. Az Athos-hegy 
hangsúlyozása érthető, mert ez rögtön ajánló levél volt az orosz egyháziak 
számára, míg Szerbia emlegetése egymagában hatás nélkül maradt volna. 
Sajnos, minden utánjárásunk ellenére sem sikerült Pachomije nyomait az 
Athos-hegyen, az ottani Chilendar nevű szerb kolostorban kimutatni. Ennek 
ellenére lehet, hogy Pachomije e kolostor szerzetese volt, vagy legalábbis 
rövidebb ideig tanulmányi célzattal ott tartózkodott.

Sokkal valószínűbbnek látszik azonban az, hogy Pachomije hosszabb időt 
töltött Lazarevics István szerb despota környezetében, akiről tudjuk, hogy 
sok tudós szerzetest gyűjtött össze a Reszava város mellett épített hatalmas 
Manaszija kolostorban.*^

Itt dolgozott egy ideig a kor két legkiválóbb bolgár tudósa, Konsztantin 
Filozof és Grigorije Camblak is. Régi kéziratokat másoltak, fordítottak, 
szöveget javítottak stb. Pachomije későbbi munkái arról tanúskodnak, hogy 
mindezt kitűnően érti. Valószínű tehát, hogy hosszabb ideig dolgozott itt, 
és többet tanult ebben a pezsgő kultúrközpontban, mint az inkább szemlélődő 
életmódot folytató athosi szerzetesek közöt t. Az sem lehetetlen, hogy Pacho
mije tulajdonképpen ebben a kolostorban kapta kiképzését, és csak rövid
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látogatást tett az Athos-hegyi kolostorban, amint ez ebben az időben szokásos 
volt, úgyhogy az Athos-hegyre való hivatkozás Oroszországban tulajdonképpen 
túlzás.

Lazarevics István despota uralkodásának második felében, az 1414—27-ig 
tartó időben az összeszorult, központját északra áthelyező Szerbia viszony
lagos békében élt, az ország termelőerői megnövekedtek, és ez tette lehetővé 
egy ilyen kultúrközpont működését. Mindez azonban csak átmeneti jelenség 
volt. II. Murad, az új török szultán további balkáni terjeszkedésre készült. 
Lazarevics István magyar segítséggel akart a töröknek ellentállni. A despotá- 
nak nem volt fia, örökösében, Brankovics Györgyben viszont Zsigmond 
király nem bízott és ez megnehezítette a magyar—szerb tárgyalásokat. 
Végre azonban létrejött az 1426. évi tatai szerződés, amely többek között 
Brankovicsot elismeri trónörökösnek, de arra kötelezi őt, hogy trónraléptekor 
a macsói bánságot, továbbá Belgrád és Galambóc várait átadja a magyarok
nak. Lazarevics István 1427 nyarán meghalt, Brankovics követte a trónon, 
és Belgrádot valóban át is adta Zsigmondnak. Galambóc várát azonban 
parancsnoka török kézre juttatta. A törökök Belgrád átadása ellen tiltakozva 
háborút indítottak a szerbek ellen. A Reszava melletti csatában a szerbek és 
magyarok még győztek, később azonban a törökök kerekedtek felül, és 
Brankovics csak nagy évi adó árán tudott békét vásárolni. Általában véve 
zavaros idők következtek, a kolostori irodalmi munka szinte lehetetlenné 
vált Szerbiában. Valószínű, hogy Pachomije is ekkor vett vándorbotot a 
kezébe, hogy felkeresse Oroszországot, az egyetlen független szláv államot, a 
pravoszláv vallás központját és védnökét.

Az orosz kutatók szerint Pachomije néha a ,,logofet" (kancellár) címet 
is használja. Sajnos sem Lazarevics István, sem Brankovics okleveleiben 
nem szerepel ezen a címen, és ugyanígy nem található a számba jöhető bolgár, 
havasalföldi és moldvai fejedelmek okleveleiben sem, és így, ha a logofet cím 
részéről nem egyszerű bitorlás, akkor valószínűnek látszik, hogy csak ^hiva
tásos író" értelemben használja, ami úgy látszik Oroszországban szokásos 
volt.*" Ez természetesen nem zárja ki, hogy Lazarevics vagy Brankovics 
kíséretében nem végzett néha hivatalos írásos munkát. Mindkét despota állan
dóan mozgott, mint magyarországi nagybirtokosok szinte mindig jelen 
voltak a magyar országgyűléseken. Hatalmas magyarországi birtokaikat 
sűrűn látogatták, és valószínű, hogy egy ilyen alkalommal került a kíséretük
ben tartózkodó Pachomije is Váradra.

Most pedig nézzük meg közelebbről a László-legenda kérdését.^" Nem 
célunk itt a legenda keletkezésének egész történetét vázolni. Elég kiinduló
pontul annyit megjegyezni, hogy a Szent László kultusz központja éppen a 
király temetkezőhelye, Nagyvárad volt. A legenda első variánsa a kanonizá- 
ciókor, a XII. század végén jött létre. Valószínűleg erre a szövegre megy 
vissza a XIII. század elejéről fennmaradt két legenda-variáns.^

László király a ránk maradt írásos adatok és szájhagyomány szerint 
népi hőssé vált, az elnyomott parasztság szemében az igazság megtestesítője, 
az ország sikeres védelmezője volt a keleti pogány hódítókkal szemben. Az 
egykorú források ismerték a besenyőket, úzokat és kunokat és a legrégibb 
legenda-variánsokban László még ezek ellen harcol. Később azonban, a 
tatárjárás után e keleti népek emléke elhalványult. A kunok már az országban 
laknak, a besenyők és úzok feledésbe mentek. A keleti pogány ellenséget 
századokra a tatárok személyesítik meg, kiknek betörései sokszor nyug-
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talanitják az országot. így  nem csodálkozhatunk, ha később László a népi 
tudatban a tatárok legyőzőjévé vált. A kunok és tatárok azonosítását szépen 
bizonyítja az a valószínűleg Magyarországon készült képgyűjtemény, amely 
különféle szentek legendáit képekben beszéli el. Az ismeretlen festő a XIV. 
század közepén közismert legenda-variáns nyomán örökíti meg a László- 
legendát. A 9. képen László a tatárok ellen harcol — a magyarázó szöveg 
szerint —, míg a 12. és 13. képen egy kun vezért nyakaz le. -̂ Azaz a tatárok 
és a kunok azonosak, vagy legalábbis együtt támadnak a magyarokra, aminek 
természetesen bizonyos történeti alapjai is voltak.

A László-legenda állandóan fejlődött. Szaporodtak a váradi sírnál történt 
csodák, amiről a helyi papság gondoskodott, de ugyanakkor a nép száján új, 
színes részletek keletkeztek a tatárok elleni harcairól, győzelmeiről is.

Bennünket itt most elsősorban az a kérdés érdekel, hogy megvolt-e a 
legendában a Pachomije elbeszélésében szereplő László—Batu párharc, és 
szerepel-e László elrabolt nővére. Erre kétségtelenül igennel kel! felelnünk. 
A már említett XIV. századi képes legendában László a kun lován ülő lány 
segítségével végez a kun vezérrel. Ez a jelenet nincsen meg a fennmaradt 
legendaszövegekben, de szerepel XIV. századi krónikáinkban, amelyek azt 
valószínűleg már a László idejében keletkezett ősforrásukból veszik át. 
E krónikák a kerlési csata leírásába szőve mondják el a jelenetet . Az elrabolt 
lányról László azt hiszi, hogy a váradi püspök lánya. A lány László biztatására 
övénél fogva lerántja a kunt a lóról. Később azonban kéri Lászlót, hogy ne 
ölje meg, de László a kunnak fejét veszi. A krónika feltételezi, hogy a leány 
közben szerelmes lett a kunba, és elejt egy megjegyzést a nők állhatatlan- 
ságáról. Végül pedig megjegyzi, hogy a lány nem a váradi püspök lánya volt.23

Mi történt itt? A képes legenda festője a leányt szimbolikusan Szűz 
Máriának ábrázolja, aki a kunnal való párharcban megsebesült Lászlót meg
segíti, majd sebeit begyógyítja. Kétségtelen, hogy ez a hivatalos egyházi 
variáns. Aligha más ez, mint a krónikáinkban közölt népi változat átdolgo
zása. A krónikás már kevésbé cenzúráz, mint a legendaíró. Számára nem 
valószínűtlen, hogy a püspöknek lánya van, elfogadja a bizonyára igen régi 
népi variánst, amely azt a kort tükrözte, amikor a papok még házasságot 
köthettek. E mellett nem tartja lehetetlennek, hogy a leány beleszeressen 
a kun vezérbe. Mindössze annyi korrektívumot alkalmaz, amennyi éppen 
elegendő. A leány nem volt a váradi püspök lánya, mert egy ilyen jólnevelt, 
előkelő lányról a krónikás szerint a dolog nem tételezhető fel.

De hát miképp szólt az eredeti népi hagyomány? Ez nyilván változott 
és Pachomije már későbbi formában értesült róla. Nála a lány már László 
nővérévé változik, és a tatár vezérnek segít, mire László, látván a bűnös 
szerelmet, mindkettőjüket megöli. Pachomije hozzáteszi, hogy ezt a váradiak 
beszélik, és ezzel világosan megmondja, hogy népi hagyománnyal van dolgunk.

Nem kételkedhetünk abban, hogy Pachomije Váradon járt és ott hallotta 
a legendának ezt a részét. Az előzőkben az időpontot is igyekeztünk meg
állapítani, amikor Pachomije Váradon időzött. Egész pontosan ezt nem tudjuk 
megmondani, de kétségtelen, hogy váradi tartózkodása 1410 és 1438 közé 
esik. 1438-ban ugyanis már Oroszországban van. Ha természetesen kiderülne, 
hogy később került Oroszországba, akkor az időpont kitolódnék. A terminus 
post quem-et pedig László címe szolgáltatja, amit Pachomije elbeszélésében 
részletesen felsorol. Ez pedig nem más, mint Zsigmond cime, miután meg
szerezte a császári koronát. Az időpontot e 28 év második részébe, tehát a
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húszas évek végére, vagy a harmincas évek végére keil tennünk Pachomije 
kora miatt. A nyolcvanas évek végén halt meg ugyanis Oroszországban. 
Ebben az esetben 1438-ban negyven évnél idősebb aligha lehetett, hacsak 
matuzsálemi kort nem tulajdonítunk neki. Mint mondottuk, a húszas években 
Lazarevics István, a harmincas években pedig Brankovics évente többször 
is járt Magyarországon és nyilvánvaló, hogy kíséretükben került Pachomije 
Váradra.

Tudósítása hitelét emeli a többi Váradról szóló részlet is. Itt van pl. 
László híres lovasszobrának esete. A messzeföldön híres remekmunka nagy 
hatást tett a szerb szerzetesre is, és nem kis része volt abban, hogy Pachomije 
László királyt munkájában szerepelteti. Számára, aki a magyar történelmet 
nem ismerte, a népi hagyomány és ez a szobor testesítette meg Lászlót. 
Bunyitay szerint ,.szemtanú írók, mind Bonfini és Istvánfi, Mikes és Révai 
századok múltával is elragadtatással szólnak a szoborról, mint csodahatású, 
mert ,,épp oly nagy, mint kitűnőleg sikerült mű"-ről.^ Az egykorú leírások 
szerint az ércló a jobb kezében csatabárdot emelő királlyal magas márvány
talpazaton állt. A szobor aranyozva volt. A remekművet a kor neves szobrá
szai, a Kolozsvári testvérek készítették és 1390-ben állították fel, valószínűleg 
az ugyancsak a Kolozsvári testvérek által 1370-ben készített szoborcsoport 
(István, Imre, László) helyébe. Az új László-szobor talpazata talán a régi 
szoborcsoport számára készült, azért gondolja Pachomije, hogy az már 
László idejében is megvolt. Lehet azonban, hogy erre a megállapítására hatás
sal volt a László szenttéavatásakor, 1192-ben készített márvány ravatal is 
„fényes oszlopzatával", amelyet még 1458-ban is megénekeltek.^ Pachomije- 
nél a márványtalpazat szóval szerepel, amelynek mai első jelentése
oszlop.

Azt hisszük, hogy sikerült bebizonyítanunk a Batu kán haláláról szóló 
monda magyarországi eredetét. Racionális magva Lászlónak a kunok (tatárok) 
ellen vívott harcáról szóló váradi hagyomány. Ez Pachomije tolla segítségével 
m is formába öltöztetve átkerült Oroszországba, hogy bizonyítsa a tatárok 
legyőzhetőségét és további harcra lelkesítsen. A kun (tatár) vezérnek Batuval 
való azonosítása nem jelent nagyobb problémát. A mondák és legendák kronoló
giája mindig bizonytalan, és hasonló azonosítások tucatszámra találhatók a 
világirodalomban. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezt az azonosítást már 
Pachomije végezte el évekkel váradi tartózkodása után; a magyar népi hagyo
mányból ez nem mutatható ki.

Most azonban térjünk rá a Batu haláláról szóló monda azon részeire, 
amelyek nem magyarországi eredetűek. Ezeket a részleteket Pachomije idegen 
forrásokból merítette, és aztán ügyes kézzel egységes irodalmi művé ková
csolta. Erre való készségét, írói tehetségét, amely messze túlterjed a hagiogra- 
fikus kereteken, több oroszországi munkája is tanúsítja, mint azt az orosz 
kutatók kiemelték.

Am kor azonban László királyt Batu legyőzőjévé akarta megtenni, 
egy nrgy, már említett nehézséget kellett áthidalnia. A magyarok katolikusok, 
László a katolikus egyház szentje. Sem az egyházi, sem a világi körök nem 
fogadták volna el a katolikus magyar királyt Isten eszközéül, bosszúló kezéül. 
Szerencsére azonban közbejött itt egy olyan körülmény, amely alaposan 
megkönnyítette Pachomije munkáját.

Az ő korában ugyanis már közismert volt az az egyes orosz évkönyvekben 
balkáni szláv forrásokra visszamenő tudósítás, amely szerint a magyarokat
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a görögök a pravoszláv hitre térítették, de a bizánci birodalomban kitört 
zavarok, valamint a magyar nyelvű szentkönyvek hiánya miatt, nem tudták 
őket hitükben megerősíteni.

Ez a krónikarészlet régen ismeretes a magyar irodalomban és meglehető
sen sok vitára adott alkalmat. Utoljára Moravcsik Gyula foglalkozott vele^ 
és kimutatta bizánci eredetét.

Johannes Skylitzes bizánci történetíró Bíborbanszületett Konstantin 
császár egyeduralmának koráról (945—959) beszélve megemlékszik Bulcsu 
és Gyula magyar vezérekről, akik Konstantinápolyban járva mepkereszlel- 
kedtek. Gyula hazatérve ..magával vitt egy jámborságáról híres, Hierotheos 
nevű szerzetest, akit Theophylaktos (pátriárka) Turkia (Magyarország) 
püspökévé szentelt, s aki oda érkezvén, a barbár tévelygésből sokakat kiveze
tett a kereszténységhez."2?

Skylitzes műve egy egykorú bizánci forrásra megy vissza, és ide vezet 
az említett szláv szöveg is.ss A szláv szöveg a Skylitzesnél megmaradt kivonat
nál vagy egyszerű átírásnál kevesebbet, bizonyos mértékben pedig többet 
ad. Hiányzik a magyar vezérek bizánci tartózkodásának részletezése. A két 
vezér közül név szerint csak István szerepel, akit a magyar irodalom érthetően 
Gyulával azonosít, az István nevet új, keresztnévnek tartva, míg az orosz 
nyelvű régi irodalom és ennek nyomán egyes szovjet munkák a kronológiai 
nehézségeket figyelembe nem véve, István királynak tartanak.^" A többletet 
viszont a görög térítés sikertelenségének magyarázata alkotja. A szláv szöveg 
valószínűleg egy XII. századi görög eredeti fordítása vagy átdolgozása. 
Ebben a korban az egyházszakadás már befejezett ügy, a keleti és nyugati 
egyházban kialakul a vitairodalom. Ennek egyik terméke ez a szláv szöveg, 
amely a bizánci zavarokon kívül a magyar nyelven írt könyvek hiányát is 
megemlíti. Véleményünk szerint, ha a szláv szöveg valóban görögből való 
fordítás, amiben nem vagyunk bizonyosak, akkor ez már a szláv fordító 
betoldása, mert a görögök aligha magyarázták volna könyvhiánnyal a siker
telenséget, hisz e korban a szláv nyelvű irodalomnak is ellenségei voltak. 
A szláv írásbeliség az adott kor, a két vallási centrum IX. századi versengése 
idején, konkrét történeti körülmények között jött és jöhetett csak létre. 
Nem ismerünk más eseteket, amikor a bizánci egyház a térítést azzal könnyí
tette meg, hogy az illető népnek betűket és saját nyelven írt irodalmat adott 
volna. A szláv szerzőnek természetesen más volt a nézete, és azt helyes állás
pontot képviselte, hogy a vallás terjesztése könnyebb az illető nép saját 
nyelvén.

Különben a latinok ellen irányuló szláv polemikus irodalom összes 
kérdései még nincsenek véglegesen tisztázva. De számunkra ez most nem is 
fontos. Kétségtelen csak az, hogy Pachomije működése idején a magyarok régi 
pravoszláv hitéről szóló értesítés közismert volt orosz irodalmi körökben, 
és így megalapozhatta, hihetőbbé tette László király pravoszláv vallását, 
amelyet Pachomije ügyesen egyszerű áttéréssel magyaráz.

László áttérését csakis egy szerb származású ember találhatta ki, aki 
jól ismerte a régi szerb irodalmat. Pachomije számára ez egyszerű probléma 
volt, mert már az iskolában megismerkedett a régi szerb irodalom termékei
vel, az első önálló szerb legendákkal. Ezeket az ő idejében már ismerték 
Oroszországban is,s° de még nem terjedtek el széles körökben. Pachomije 
jól emlékezett arra, hogy a Száva-legendában van egy jelenet, amelyben 
Száva egy közelebbről meg nem nevezett magyar királyt eltérít attól a szán-
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dekától, hogy megtámadja Szerbiát. A magyar király eleinte nem hallgat 
kérésére, de akkor isten Száva könyörgésére csodát tesz. Magyarországon 
nagy szárazság keletkezett, úgyhogy a jég az összes jégvermekben elolvadt. 
Száva, aki a magyar király vendége, jeget kér a királytól bora behűtése cél
jából, de az nem tud adni. Száva imájára ekkor hatalmas, félelmes vihar 
keletkezik, jég esik bőven. A megijedt magyarok kérésére Száva fohászaival 
elállítja a vihart, és egy tálca jeget küld a magyar királynak. Ez a csoda 
hatása alatt felkeresi Szávát, aki lelkére beszél, és annyira meggyőzi, hogy a 
király a pravoszláv hitre tér. A kérdés most itt az, hogy a fennmaradt két 
Száva-legenda közül melyiket használta fel Pachomije. Az egyiket a XIII. 
század közepén egy Domentian nevű szerb szerzetes írta a bizánci hagiográfia 
szabályainak megfelelően, kevés eseménytörténettel, de sok bibliai idézettel 
és erkölcsi elmélkedéssel. A másik variánst Theodoszije szerzetes készítette 
valamikor a XIV. század fordulóján. Szemben az előzővel a legenda ügyesen 
összekapcsolt epizódok halmaza, ahol az idézetek és elmélkedések erősen 
megrövidülnek. Bár történeti értéke nem nagy, a középkor kedvenc olvas
mánya lett a szláv országokban és erősen háttérbe szorította a Domentián- 
féle legendát^*

A minket érdeklő részlet mindkét legendában megvan, de meglehetős 
eltérésekkel. Részletekbe itt nem kívánunk belemenni és így a bizonyítás 
elhagyásával állapítjuk meg, hogy Pachomije minden kétséget kizárólag a 
Teodoszije-féle Száva-legendát használta fel. Äz egyezés annyira feltűnő, 
hogy vitának semmi helye sem lehet.

Itt tulajdonképpen be is fejeztük munkánkat, mert sikerűit összehozni 
azokat az elemeket, amelyek az orosz forrásban szereplő Batu haláláról szóló 
mondát alkotják. Eredményeinket most röviden összefoglaljuk.

Pachomije szerzetes, aki a török elől menekülve megnyitotta azoknak a 
szerb egyházi embereknek a hosszú sorát, akik Oroszországba, az egyre erő
södő egyetlen független pravoszláv és szláv országba költöztek, hogy ott 
tovább folytassák irodalmi tevékenységüket, meghonosította ott a világ- 
történetet tárgyaló műfajt. Az orosz valóság szükségleteinek kielégítésére, 
a tatárok elleni harc ideológiai megalapozása céljából többek között, a műfaj 
jellegével összhangban összeállít egy mondát, amely szerint Batu kán, az 
Oroszországot letipró tatár hordák vezére elnyeri méltó büntetését. A tatár 
vezért László magyar király győzi le. A monda több forrásból táplálkozik. 
Magva és legfontosabb része a magyar László-legenda.

Pachomije munkája tudatos mondaszerkesztés volt. A chronograf- 
műfaj ezt, szemben az eseményeket csupán regisztráló évkönyv-irodalommal, 
lehetővé teszi, amit egyéb mondák és legendák felvétele és átalakítása bizo- 
nyít. A felhasznált anyag szinte kínálkozott a kitűzött célra. Pachomije 
egyéni munkája nem sok, mindössze két azonosítás. László kun (tatár) ellen
felét kellett Batuval, a Száva-legenda magyar királyát pedig Lászlóval azono
sítania, a többi szinte magától adódott. Pachomije saját kitalálása talán 
csak annyi, hogy László mellé még egy pravoszláv papot ad, ki mellette titok
ban elvégzi a papi teendőket, hogy a katolikus magyarok meg ne tudják a 
dolgot. Ezt a részletet egyelőre Pachomijének kell tulajdonítanunk, mert 
nyomát forrásaiban nem találtuk. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a XV. 
század elején nem volt a Száva-legendának egy népi variánsa, amelyben a 
dolog így szerepelt. Pachomije a népi változatoktól nem idegenkedett, nyu
godtan felhasználta azokat itt és az orosz szentekről írt munkáiban is.

182



Meg kell még említenünk, hogy Szent László harcai a tatárok ellen 
szerepelnek a legrégibb moldvai szláv nyelvű krónikákban is. A moldvai állam 
keletkezéséről szóló zavaros krónikarészek értelmezése és magyarázata koránt- 
sincs befejezve. Valószínű, hogy a kutató munkába be kell vonni Pachomije 
elbeszélését a fentiek figyelembevételével, és akkor közelebb jutunk egy 
nagy szenvedéllyel vitatott másik probléma megoldásához is.

Tanulmányunk hozzájárulás a magyar—orosz kapcsolatok történetéhez. 
A koraközépkori kapcsolatok eddig kimerültek fejedelmek feudális harcainak 
tárgyalásában. Tudomásom szerint ez az első tanulmány e korszakra, amely 
kulturális kapcsolatokkal foglalkozik. Ha bizonyos, könyvtárainkban meg 
nem levő műveket sikerül beszerezni, reméljük, hogy ezt a munkát tovább 
folytathatjuk, mert több hasonló irodalmi kölcsönzésről van tudomásunk. 
Tanulmányunk egyúttal bizonyíték arra, hogy a katolikus és a pravoszláv 
kultúrkör a középkor folyamán nem élt teljesen elszigetelten egymás mellett, 
mint a régi polgári történetírás állította. Vonatkozik ez Magyarországra is, 
amelynek területén több pravoszláv vallású nép élt. Ezek és a magyarok között 
megvolt az állandó érintkezés, a kölcsönös átvétel. A magyarországi pravoszláv 
népeken keresztül pedig, ha lazább formák között is, de megvolt az érintkezés 
az orosz kultúrával.

Peréayt ./(Sasé/

i Az orosz évkönyvek m agyar vonatkozásai. Up. 1916. 468—483. ).
" B . C. AfKOHHHMM.- OnMT pyccKOÜ ncropnorpa(})HH. I —II .  k. K ijev , 1891— 1908.
sBotBnAxt /1..' i. m . 484— 486. i.
'  C. 17. PogaHoe; üocecT b 0 6  y 6 nem m  EaiMH. «H3 Becrnn. OTR. pyccK. H3. H CJtOB. 

HMnep. A gaa. HayK.:> 1916. 1. f.
'  Ez utóbbit 1. A .; i. m. 418—419. 1.
* Chronograph-nak nevezték az egykorúak az egyetem es tö r té n e te t tárgyaló  m űveket, 

szemben a  hazai tö rténe tte l foglalkozó évkönyvekkel, a letopisz-szel.
7 Egyik  variánsa  H odinkáná! is megelőzi a  B aturól szóló m ondát.
s A szentek  é le tra jza it ta rta lm azó  hivatalos egyházi gyűjtem ény.
* L. Iga . C7írzattoM!.s&:.* Marcin Bielski. Varsó, 1906. c. m unkájá t.

n o  jiHoeCoőpaHue PvccKHx JleTormceü. T . X X II . Biolski orosz szövoge az ún. 3an an - 
HO-pyCCKHH xpouorpa<})-ban található .

'3 L. A..' i. m. 471. 1.
"  L. ezekre /?. C. T/MxanM.' PycCKne jteTonHCH. M.—L. 1947. 331. s kk .; A. C. O/Moe; 

ßpeBHHH pyccxan jtm epaT ypa. M.— L. 1945. 201. s kk.
'3 A. Honos; O 6 3 0 p xpoHorpatjtOB pyccKOÜ pcRaxuHH. I . k . M. 1866, I I .  k . I860; U a. 

H 3 ŐopHHK caaBgHCKHx u pvccKHx cotuHcnnfi H CTaiet), BHeceHio.tx B xponorpa(])bt pyccKOÜ 
peRaxum t. M. 1869; A. A. B L x^am os; naxoMt.tü Jloro())eT n X poH orpa^. «)KypHaji MuH. 
HapoRH. npocBemeHng .9  1899. l .  sz.; Ua.: K Bonpocy 0  nponcxowReHHH Xponorpaf{)a. 
sC6 opnnK n .  OTR. AxaR. H a y x .^ IX V I. k. 1899. 8. sz.: Ua.: O603peHne pyccKHX jieTon- 
HCHbtx CB0R0B X ÍV — X V I. BB. L., 1938. Sajnos Sahm atov  k é t u tóbbi m unkájá t nem tu d 
tam  felhasználni, m ert nincsenek m eg M agyarországon. A kérdést különben röviden össze
foglalja ß .  C. JlHxaocB: i. m. 454— 456 1. A CAronoyropá szövegét m indkét variánsban  
a nC P Jl- X X II . k. 1—2 r. ta rta lm azza.

'3 L. erre többek  között /( . B. BaSM/MCU'í; BHetUHRR n0J!HTHK3 PyCCKOrO ueHTpaj!H3H-
poB aH H oro  ro c y a a p c T B a . M. 1952.

33 naxOMHÜ Cep6. Szentpétervár, 1908. Sajnos a  szerző Pachom ije athosi és szerbiai 
m űködéséről egyáltalán  nem beszél.

Pachom ije Oroszországba való érkezésének ideje különben v itás , egyesek 1460-ra teszik. 
L. HSnOHCKHÍl, i- m. 13. 1.

i? I. m. 13. 1.
38 F7. ÓoroMíó; Is to rija  Jugoslavije. Beograd. 1933. 221. 1.
*8 A. C. O/Moc; i. m . 215. 1.
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*° Dori-éí/t CyrfH; Szent László-legenöáink eredetérő!. Bp. 1928.; Dül;cva'cs B él; Szent László 
k irá ly  ism eretlen legendája. B p. 1935.; Bartam'rí: Bmma bevezetése a Scriptores Rerum  Hunga- 
ricarum -ban közzéte tt legenda-szövegtkbez. I I .  k . F p . 1938. 509— 514. 1.

"S c r ip to re s  R erum  H ungaricarum . I I . k . 515— 627. !.
"  BM&<xn'cs P-. i. m . t&bíái.
** Scriptores R erum  H ungaricarum . I . k . 366— 368. 1.
"  B anyfíay Vince; A várad i püspökség tö rtén e te . N agyvárad. 1883. 209— 210. !.
" B a n y tta y  F .; i. m . 83. b

Görögnyelvű m onostorok Szt. Is tv án  korában. 6'zeuí Fetcdn I . k. Bp. 1938.
" I .  m. 393— 394. !.
"  K é t variánsa: TáaHéczy Lajos—Ho&'nAra A ntal; Adaték az óhit tö rténetéhez Magyar 

országon. Századok. 1896. 199— 206. !. és Ffodi'nAa A ntal; Az orosz évkönyvek m agyar v o n a t
kozásai. 52— 53. !. Moravcsik Gy. i. tanu lm ányában  ad ja  a  kérdés régi orosz irodalm át is.

"  MCTOpHH CpeRHHX BeKOB. Szerk. E . A. KCC-MHHCKHŰ és C. / I .  CKU3MHH. r0 C H 3 g a T ,
1952. 520. 1.

/°M cT opng  pyccKOH jtHTepaTypM. Szerk. A. C. O/MM, 3 .  17. AápHűHos—17<?pean/ és 
H . K . rya?HM. M.—JI. I I .  k. 1. r. 1946. 175. 1.

"  A D om entián variánst D j.D ant'éié a d ta k i 1865-ben. A Szécheny ikönyv tár katalógusában 
szereplő könyv elveszett, és így kénytelen  voltam  m odem  szerb fo rd ításá t használni (*C. Affrl-ovic. 
Zivoti Svetoga Save i Svetoga Simeona. Beograd, 1938.). A Teodoszije variánst ugyancsak 
D ániáié a d ta  ki (2 ivot Svetoga Save. Beograd. I860.; m odem  szerb fordítása Af. Boáié; Stare 
srbske biografie. 1. k. Beograd, 1924.) Dániáié könyve megjelenésekor a  szöveget még D om entián 
m űvének ta r to t ta  és így szerepelteti. Közben azonban kiderü lt, hogy ez Teodoszije műve. így  
az 1865. évi k iadás ad ja  az igazi D om entián szöveget, míg az 1860. évi a  Teodoszije variánst 
tarta lm azza.

" A .  Hope#.' O630p xpOHOrpafjtO B . . .  c. m űvében I I .  k. 41. 1. ugyan az t állítja , hogy a 
Chronograph és így a m i m ondánk forrása is a  D om entian-variáns volt, de ezt V. Jayié m ár régen 
m egcáfolta (Ein B eitrag  zu r serbischen A nnalistik . Archiv, f. slav. Philogie. I I . k. 1877, 37. 1.) 
és vélem ényét a  szovjet tudom ány is elfogadja (71. C. 17uxawg.' i. m . 334. 1. 1. j.). Míg a 
D om entián variánsból nem tű n ik  ki kétségtelenül, hogy Száva á tté r i te t te  Lászlót, addig 
a  Teodoszije variáns világosan m egm ondja és ez eldönti a  kérdést.

J .  Perényi:

Die Ladislauslegende in  R ußland

Vom XV. Jahrhundert an finden wir in den russischen sog. Chronographen und 
anderen literarischen Werken eine interessante Erzählung, die berichtet, wie König 
Wiadisktw (Wiasiov) in Ungarn den Tatarenkhan Batu besiegt und getötet habe. In der 
Erzähiung sind Elemente verschiedenen Ursprungs verschmolzen. Ihr Verfasser ist 
ein serbischer Mönch namens Pachomije, der auf der Fiucht vor den Türken in 
Rußland eine zweite Heimat fand, wo er sich der neuen Umgebung sehr wohl an
zupassen wußte und eine rege literarische Tätigkeit ausübte. So stellte er sich u. a. 
mit seiner Feder in den Dienst des Moskauer Staates, der in gewaltigem Ringen 
gegen die Tataren kämpfte. Seine Erzählung bezweckt die ideologische Vorbereitung 
des Kampfes gegen die Tataren, indem sie darlegt, daß die Tataren keineswegs 
unbesieglich sind.

Der Kern der Erzählung ist eine volkstümliche Variante der ungarischen 
Ladislauslegende, die Pachomije zur Zeit seines Aufenthaltes in Nagyvárad (Un
garn, heute Oradea, Rumänien) kennengelernt hatte. Der Hl. Ladislaus war in 
dieser Stadt begraben, wo das mächtige Reiterstandbild des Königs, von den Ge
brüdern Kolozsvári verfertigt, sein Andenken verkündete. Laut der erhaltenen 
lateinischen Legende kämpfte Ladislaus erfolgreich gegen die in Ungarn eindrin
genden Kumanen, und die ungarischen Chroniken berichteten, daß er den Kumanen- 
fürsten im Zweikampf getötet habe. Der Volksmund ersetzte jedoch bereits am



Anfang des XV. Jahrhunderts die verschwundenen und vergessenen Rumänen 
durch die Tataren. Diese volkstümliche Variante der Legende wurde von Pacho- 
mije übernommen; den Tatarenfürsten identifizierte er mit Batu, und damit 
war auch schon der Kern der Erzähiung gegeben. Damit aber die Erzählung 
auch für prawosiawische Ohren annehmbar klinge, ließ er noch den König Ladislaus 
durch den Hl. Sava zum prawoslawischen Glauben bekehren Hierin diente ihm 
die serbische Savalegende als Vorlage, in der über die Verhandlungen eines 
näheren nicht genannten ungarischen Königs und Savas berichtet wird.

Die Abhandlung gelangt an Hand der eingehenden Analyse der erwähnten 
Erzählung zu den obigen Folgerungen; diese beweisen, daß auch im Mittelalter 
rege kulturelle Verbindungen zwischen den westlichen (katholischen) und östlichen 
(prawoslawischen) Kulturkreisen bestanden, wobei Ungarn eine beachtliche Ver
mittlerrolle innehatte.
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A paraszti áruértékesítés problém ái az úrbérrendezés idején
M agyarországon *

Történetírásunk a parasztság fejlődése egyik legfontosabb kérdésének 
ismerte fel, a feudalizmus minden szakaszán a paraszti árutermelést. Az áru
termelés a differenciálódás, a földbirtoklás, a földesúrhoz való viszony, az 
osztályharc mozgatói mögött igen fontos okként húzódik meg. Felderítését 
azonban a forrásanyag természete igen megnehezíti. Különböző célokra készült 
összeírásokból, panasz- és kérelmező levelekből, urbáriumokból, úriszéki 
jegyzőkönyvekből stb. a XVIII. századra vonatkozóan a parasztság helyzete 
jól rekonstruálható. A paraszti gazdálkodás árutermelésre vonatkozó adatai 
azonban közvetlen nem rögződtek írásba. Hatását felismerhetjük, de magát 
az árutermelés folyamatát nem tudjuk nyomon kísérni és ezért alapkérdéseit, 
mennyiség- és minőségbeli lényegét sem tudjuk meghatározni. Csak a rendel
kezésünkre álló, tehát főleg a mezőgazdasági termelés színvonalára, az úrbéres 
viszonyokra, a parasztság vagyoni helyzetére vonatkozó anyag adatai alapján 
közvetett módszer igénybevételével közelíthetjük meg a kérdést. A XVIII. 
században az árutermelésre vonatkozóan viszonylag a legbővebb anyagot a 
paraszti áruk eladásának helyéről és módjáról nyerjük. A paraszti árutermelés 
sajátságainak felderítését éppen ezért erről az oldalról, a parasztok piaci 
kapcsolatainak oldaláról kíséreljük meg. Igen jó és egységes forrásanyagot 
tartalmaz témánk szempontjából a Mária Terézia-féle Urbárium végrehajtásá
val kapcsolatban lefolytatott országos vizsgálat anyaga. Az egyes falvak 
kilenc kérdőpontra adott válasza, mely sok szempontból képet ad az ország 
parasztságának helyzetéről, kiválasztott problémánkra is felel, mikor a negye
dik pontban a haszonélvezetek és károk között az eladás helyeit és módjait 
is felsorolja. Erre az Úrbéri Tabellákkal együtt található anyagra, mint 
alapvető forrásanyagra, támaszkodik a dolgozat.^

I.
Általánosan elismert és elfogadott álláspont, hogy az ország kereskedelmi 

forgalma a XVIII. században nagyrészt a vásárokon bonyolódott le.s Ez a 
megállapítás a kistermelők áruinak forgalmára is érvényes, akár a mező- 
gazdaságból, akár a kézművességből eredő termények tekintetében. A Bereg- 
böszörmény-en (Bihar m.) a földesúri kérelmező levél szerint az engedélyezett 
vásár mind a termények, mind az iparcikkek eladási, a szükségletek beszer
zési alkalma lenned Bicske (Pest m.) is azért tartja jogosultnak évi vásárok 
bevezetését, mivel a lakosság megszaporodott, mesteremberek is vannak, 
akik eladni és házi szükségleteiket beszerezni így előnyösen tudnák.^ A vásá
rok e kölcsönös forgalmi jelentőségére gyakran hivatkoznak a vásárkérelmek- 
ben.c A vásárszabadalom-kérelmek másik fontos alátámasztó érve még a nép 
adózásának megkönnyítésére való hivatkozás. Bodajk (Fejér m.) kérelméből
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az tűnik ki, hogy a vásár azért szükséges, hogy a lakosok eladhassanak és 
közterheiket ebből fedezhessék.?

Az engedélyezett vásárok az eladás és vásárlás nem egyetlen lehetőségei. 
Mezőgazdasági áruk hivatalos vásáron kívüli forgalmáról tud Somogy megye 
Simongát pusztán, ahöl kocsma és jó legelő is előnyössé teszi a helyet, és ahol 
számos kereskedő szokott vásárolni. A megye álláspontja ez esetben az, hogy 
mindenki maga rendelkezik dolgaival, az útra kiállva is eladhatja és senki 
sem akadályozhatja meg, hogy ott vegyen és adjon el, ahol akar." Rima
szombat szerint: ,,Nam cum Nundinae non aliud sint, quam stati suprema 
concessione ad conventum Mercatorum et mercantium dies, plenaque vendendi 
emendique libertas..."."

Az eladás és vásárlás nincsen vásárhoz kötve, de természetesen a királyi 
privilégium alapján hirdetett vásárok és heti piacok mindenütt a legbizto
sabb alkalmai az értékesítésnek. A parasztoknak az Úrbéri Tabellákban tett 
hivatalos bevallásai is bizonyítékai annak, hogy a vásárok a forgalom első
rendű lebonyolítói. A parasztok áruik eladása helyéül majdnem minden eset
ben az országos és heti vásárokat jelölik meg és csak néha beszélnek helyben 
való eladásról, és egyes esetekben és területeken a szomszédos országrészeket 
nevezik meg általánosságban, mint árufelvevő helyeket. A piachelyek kettős 
jelentőségét, ami egyrészt saját terményeik és készítményeik eladásában, 
misrészt a házilag elő nem állított szükségletek megszerzésében áll, maguk is 
hangoztatják. Adorján falu (Szatmár m.) Szatmár és Sziget városokba jár 
, , . . .  ott szokták a kevés terményt eladni és a szükségeseket teljesíteni."*" 
A szamosbecsiek (Szatmár m.) a csengeri vásáron , , . . .  eladhatják marhájukat 
és vehetnek is."** Ahol a jobbágyok munkával tartják fenn magukat, ott a 
vásárhely előnye abban van ,,. . .  kinek mire szüksége vagyon, tehát vehet, 
szükségét így pótolhatja."*"

Az ország minden részében sűrűbben vagy ritkábban megtalálhatók 
a vásárkiváltsággal felruházott helységek. Ezeknek nagyobb része olyan helye
ken áll fenn a XVIII. században, ahol már 1526 előtt is voltak vásárok.

1326. clZtti A XVUE. 8z.-ra eltűnt Rógl helyek új Rúg! helyek új Tovább ú!5" 
vásárhelyek régi vásárhelyek szabadalommal szabadalom rógi helyek

H e g y v id é k " ...............................  93 30 32.36% 31 32 63
P e re m v id é k ............................. H l  61 46,96%  27 33 60
D u n á n tú l .................................  179 91 50,83% 44 44 88
A lfö ld ..........................................  92 63 57,63% 30 9 39

Ha folytonosság a XVI. század előtti és a XVIII. századi azonos helyeken 
meglevő vásárok között minden esetben nem is mutatható ki, ezeket mind 
régi eredetűeknek tartjuk a helység azonossága miatt. Csetnek (Gömör m.) 
mezőváros esetében láthatunk példát arra, hogy a régi kiváltság hogyan 
megy lassan veszendőbe. 1417-től kezdve már van vásártartási joga.*" Mikpr 
1778-ban privilégiuma módosításáért folyamodik, és ennek kapcsán tanuk 
kihallgatására kerül sor, a tanuk , , . . .nem emlékeznek, hogy . . .  valaha 
országos vásárok tartattak s lettek volna, sőt mostanában sem tartatnák, 
kivévén az evangélika csetneki ecclesianak egyház-napját, amelyre kerül 
belül helységekről szoktanak bejönni az emberek és az eledelre valókat be
hozni, de az szokásból vagyon-é? vagy privilégiumból nem tudják."*" így  
pusztulhatott el számos vásár, melyet a csökkent szükséglet és forgalom 
nem tudott fenntartani. Ung megyében pl. 1526 előtt négy olyan helységnek
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volt vására, melyek 1828-ban is rendelkeztek kiváltsággal.*? 1773-ban azon
ban a megye csak az Ungváron tartott vásárokról tud. A vásárhelyek 
újbóli kiépüléséről csak annyit tudunk kimutatni, hogy 1773-ban Ungvárnak 
újabb vásárokat és Nagybereznának vásártartási jogot kérnek. A Nagyberez- 
nára vonatkozó kérelmet 1778-ban meg kell ismételni,*" amit 1780-ban azután 
meg is kap.*s Ozora (Tolna m.) is régi vásárhelyi" 1770-ben mégis újból vásár
engedélyért folyamodik, és új engedély alapján kezdi az országos vásárok 
tartását.2* A régi privilégiumok sokáig élnek, még akkor is, mikor a gazdasági 
életben beálló változások tényleges gyakorlásukat meg is szüntették. Kapi 
József Sáros megyei birtokos 1773-ban számon tartja, hogy Kapi nevű hely
ségének 1418 óta van vására, csak használaton kívül áll és ennek nevében 
tiltakozik Alsósebes vásárkérelmének ügyében.22 Ha valamely külső körül
mény meg is szüntette a korábbi vásárt, de ha a kedvező gazdasági körül
mények hívták ismét életre, ez jogosultságot ad arra, hogy ne új, hanem régi 
eredetűnek tételezzük fel.

A teljesen új és nemcsak esetleg időlegesen eltűnt vásárhelyek száma, 
ill. az eltűnt és fennmaradt vásárhelyek aránya mutatja, hogy az 1526 utáni 
állandó háborús, a termelőerőket pusztító, elnéptelenedést okozó korszak 
tette feleslegessé és tüntette el a vásárhelyek egy részét. A hegyvidéken, ahol 
a tö ök pusztítás nem hatott, csak 32%-a tűnt el az 1526 előtti vásárhelyek
nek, míg az ország más területein 50% körül van az elpusztultak száma. 
Ha pedig nem országrészek földrajzi egységét vesszük e számítás alapjává, 
hanem azoknak a területeknek összességét, melyek török uralom alatt álltak, 
akkor kitűnik, hogy e területeknek az elpusztult és fel nem éledő vásárhelyei 
az egykor meglevőknek 73,14%-át teszik ki.

A réginek tartható vásárhelyeknek egy része kimutathatólag megerősítést 
és módosítást vagy új privilégiumot nyer. Másik része, legalábbis a jelenleg 
rendelkezésünkre álló anyag alapján, semmiféle új szabadalomlevéllel nem 
rendelkezik és így csak az tételezhető fel, hogy régi kiváltságaik élnek tovább, 
vagy újulnak fel a XVIII. században. A régi vásárhelyeknek nagyobb többsége 
újul meg új privilégium alapján a töröktől pusztított területeken (73,75%), 
mint a védettebb országrészeken (42,44%). Ez a tény újból azt a feltevést 
erősíti meg, hogy a török uralom pusztító hatása a vásárokat sem kímélte meg.

A XVIII. században a gazdasági életben meginduló fellendülés magával 
hozta új vásárok létrejöttét is. Egyes adatok utalnak arra, hogy a XVI. és 
XVII. században is osztottak a királyok vásártartási jogot, de úgy látszik 
igen kis számmal.23 A Királykönyvek, melyekben vásárkiváltságleveleket is 
regisztráltak, csak három XVI. századi kiadványt őriznek és tanúságuk szerint 
új vásárok tartását csak a XVII. század közepétől kezdve engedélyezték. 
A XVIII. század elejétől pedig rendszeresen megindult az új vásárok ki
építése. A XVIII. század folyamán falvak emelkednek fel a vásártartó hely
ségek közé a régi letűntek helyébe. A forgalom nagy központjai azonosak 
maradnak, e tekintetben csak súlyponti eltolódásról lehet szó. tfj, tehát 
1526 előtt még meg nem levő vásárhelyek:^

H eg y v id ék .................................  12 6 18
P e re m v id é k ...............................  26 27 53
D u n á n tú l ...................................  49 28 77
A lfö ld ..........................................  30 3 33
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Az újonnan kiépülő vásárhelyek száma nem éri el az 1526 előtt meglevő, 
de elveszett vásárok számát. Az összes vásárhelyek száma is azt bizonyítja, 
hogy az 1526 előtti helyzettel szemben nincsen növekedés a XVIII. század
ban. A vásárhelyek száma 1790-ig 555.^

vásárhelyek m utatható ki
H eg y v id ék ...................................... 63 18 81 30 111
P e re m v id é k ...................................  00 53 113 89 202
D u n á n tú l ........................................ 88 77 165 5 170
A lfö ld ..............................................  39 33 72 —  72

Ha azokból a vásárhelyekből adódó számszerű képet, melyeknek eredete 
kimutatható (555-ből 431), érvényesnek fogadjuk el az egész országra, akkor 
pontosan 58% régi, 42% újabb eredetű. Az újonnan létrejött vásárok 
csak a peremvidéken érik el az elpusztultak számát. Az egyes országrészek 
növekedési arányai alapján látható, hogy ott a legkisebb a vásárhely-növe
kedés, ahol a pusztulás a legkisebb méretű volt, tehát mintegy a régi el
pusztult vásárhelyek pótlásáról van egyelőre szó. A számok összehasonlítása 
pedig azt mutatja, hogy ez a folyamat lassan halad, 1790-ig a vásárhelyek 
száma nem éri el az 1526 előttiekét, 464 helyett csak 431 hely van a XVIII. 
században.

A vásárok kiépülésének előzményei vannak. Ez feltételezhető azokból a 
nyomokból, amelyek a XVIII. század folyamán keletkező vásárok kezdeteire 
mutatnak. A pirtói csárdánál (Halas mellett, Pest megyében) álló postaállo
másnál is kezdtek cseh kereskedők vásárolni és így 1818-ban állítólag már évi 
3 állatvásár is volt ezen a helyen.^ A Zala megyei Guttorfölde falu haszon
vételének összeírásából így értesülünk egy alakuló vásár első lépéséről: „Hely
ségünkben ugyan piac nincsen, hanem Szent István király napján egyház 
napja tartatván, némely mesteremberek, úgy mint vargák, szűrszabók és 
más eféliek szoktak megjelenni."^? Feltehető, hogy sok vásár ilyen kezdetekből 
emelkedik fel. Egy részük a majorsági gazdálkodást folytató nagybirtok 
kiépülésével, a telepítésekkel hozható kapcsolatba és egyaránt a lakosság 
és a birtokosok érdekében jön létre. A XVIII. század második felében kiépülő 
gödöllői Grassalkovich-uradalomban Gödöllő és Soroksár számára nyer a 
íÖldesúr új privilégiumot, melyek mutatják a gazdasági viszonyok rendező
désével és továbbfejlődésével együtt járó vásárhely-növekedési lehetőséget 
és szükségletet.^ A privilégium maga azonban még nem döntő. Ezt bizonyítja 
az a tény is, hogy több vásárjogot elnyert helység megmaradt a falvak szín
vonalán és privilégiumát nem tudta valósággá váltani.^

A piachelyeknek a XVIII. század során bekövetkező növekedése csak 
a forgalom, az árucsere jelentős megnagyobbodásával, a népesség szaporodá
sával lehet párhuzamban. A számadatok szerint a XVIII. század végéig a 
vásárhelyhálózat növekedése során még nem érte el az 1526 előtti helyzetet. 
Ez viszont a magyarországi árutermelésnek nem abszolút, hanem relatív, 
vagyis az előző két évszázadhoz mért növekedésére utal, az elpusztult gazda
sági viszonyok pótlására. A piacok lassú regenerálódása megy végbe a XVIII. 
század során. Nem akarjuk azt bizonyítottnak venni, hogy a gazdasági fej
lettség teljesen egyszínvonalú a XVIII. század végén a két évszázad előttivel. 
A vásárhelyek forgalmában lényeges különbség állhat fenn és nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a vásárokon kívül történő adás-vevést sem, aminek jelentő
ségével, mint még tárgyalásra kerül, valószínűleg számolni kell.
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A piachelyek számának megállapítása mellett megvizsgáljuk elhelyez
kedésüket. Az lehet kérdéses, hogy földrajzi eloszlásuk hogyan viszonylik 
az ország területi és népességi nagyságához."" 1 vásárhelyhez országos állag
ban számolva 384,04 km" terület tartozik, tehát az országos területi átlag- 
arány 384,04. Ha a népességhez viszonyítva számítjuk a piachelyek megosz
lását, azt kapjuk, hogy országos átlagarányban 1 piachely 10 268,7 lakost 
lat el. E két szamadat mar maga is um tál ja. hogy az ország területe gyéren 
van vásárhelyekkel népesítve. Ha a piacsűrűséget kisebb területi egységenként, 
így a legegyszerűbben számolható egységekben megyénként vizsgáljuk, á 
megyék területi és népesedési arányszámainak bizonyos sorrendjét kapjuk 
meg. Az országos atlagarányt veve alapul, jól, közepesen és gyengén ellátott 
megyek. ill. területek csoportjait különböztetjük meg. A piacsűrűségnek 
népesedési es területi szempontból szánntott arányai általában ugyanabba 
a csoportba sorolják az egyes megyéket. A piacsűrűségben megyénként lénye
ges különbségek mutatkoznak. A vásársűrűség-kimutatás térképre vetített 
képe magyarázhatja meg a rendszertelennek látszó képet. A népesedési 
arányt vesszük alapul a piacsűrűség térképéhez, mivel a piachelyek nem any- 
nyira a területi kiterjeszkedéshez, hanem a népesség igényeinek kielégítéséhez 
feltehetőleg inkább igazodnak. Egyébként is az egységként vizsgált 42 megye, 
ill. terület közül 11 nem tartozik a kétféle számításban ugyanabba a kategó
riába. Nagyságrendben felsorolva jól ellátott területek Sopron, Szepes, 
Pozsony, iuróc. Liptó, Zólyom, Nyitra, Tolna, Bars megyék. Közepesen 
ellátottak Zala, Szatmár. Bereg-Ugocsa, Zemplén, Somogy, Fejér, Vas, Abaúj- 
Torna, Arad, Gömör-Kishont, Hont, Szabolcs, Ung. Győr-Moson, Sáros, 
Trencsén, Komárom-Esztergom megyék. Gyengén ellátottak Pest, Nógrád' 
Árva, Jász-Kun terület, Veszprém, Békés-Csanád-Csongrád, Bihar, Krassó] 
Borsod, Baianya, Bacs, Maramaros, Heves-Szolnok, Torontál, Hajdú városok 
Temes megyék. Az ország területének 14,18%-a jól,38%-aközepesen, 47,82%-a 
gyengén ellátott.

Az tűnik fel először, hogy a vásárral gyéren és jól ellá tott területek  
majdnem egy töm bben helyezkednek el. A legritkább piacú összefüggő terület 
arra a vidékre esik, ahol kizárólag állattenyésztés és szántógazdálkodás a 
fofoglalkozas. \  iszont a legsűrűbb piacú terület az, amelyik a szántóvető  
gazdálkodási a alkalm atlan, és ahol a lakosság foként legeltetésre, háziipari 
tevékenységre vagy napszámos munkára szorul. H a tehát a mezőgazdasági 
term ények forgalmának oldaláról próbálunk m agyarázatot keresni, a mező- 
gazdasági terményekre rászoruló, azt felvevő területeken alakul több vásár- 
hely. E zt a feltevést erősítik az olyan területek viszonyai is, m int az észak
keleti országrész szőlőművelésben gazdag és részben hegyes területekre eső 
vidéke, m elyek ugyancsak jelentős, de a nyugati hegyvidéki megyéknél kisebb 
m eitekben szorulnak az alföldi termékekre. Ez a helyzet közepes vásár- 
sűrűséget hozott létre. Teljességgel nem magyarázható meg ez a kialakult 
kép a mezőgazdasági term ények belső forgalmának egyoldalú szempontjával. 
A hegyvidéki m egyék sem tartoznak minden esetben az elsőrendűen ellátottak  
csoportjába (pl. irencsén , Gömör, Bereg), ugyanúgy a mezőgazdaságban 
bővelkedő területek, m int pl. Sopron és Pozsony m egye beletartoznak a 
legjobban ellátottak  közé. Mindez pedig ellentmond a legelsőnek fe lte tt  
szempontunknak s nyilvánvalóvá teszi, hogy más tényező is hozzájárul a 
vásárok elrendeződéséhez. Ez a tényező a belső forgalom m ellett a külső, 
szomszédos országok felé irányuló forgalom. Sopron, Pozsony, sőt N yitra
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m egye sok vására, nem csupán a helyi szükségletekhez igazodik, hanem  
jelzi azt is, hogy a nyugati területekkel bonyolódó forgalom útjában fekszik. 
A belforgalomban is jelentkezik az átm enő forgalom hatása. Az ország középső 
területéből kiindulva a bányavidékek és általában a hegyvidékek felé vezető  
útvonalba eső, tehát átm enő forgalmú megyék (H ont, Abaúj, Szalm ár, Arad) 
és részben a szőlővidékek előterületének szám ító Szabolcs közepes jelentősé
gűek. Legjobb piacú területek, m elyek az északnyugati hegyvidéken és a 
nyugati forgalom csomópontjában fekszenek, vagyis az elsőrendű bánya
vidékek és az átm enő forgalom útvonalai. A Szepestől keletre fekvő hegy
vidék bányászatban és iparban sokkal szegényebb, az i t t  átm enő külkeres
kedelem is csekély, ezért itt már csak közepes jelentőségű részek terülnek el. 
A legszélső és igen szegény Aláramaros vidékén már alig alakul vásárhely.

Az ország keleti fele sokkal kevésbé vásárokkal népes terület, mint a 
nyugati. Jellemzőek a Dunántúlnak a forgalomból kieső, mezőgazdasági 
jellegű vidékei, melyek legnagyobbrészt közepesen ellátott területek. Ezek 
közül pl. Somogy megye egy 1802. évi felterjesztésében kijelenti: , , . . . az  
egész megyében egyetlen hely sincs, hova a termést eladás végett vihetnék.. ."  
,,Piaca, hol termését értékesíthetné nincsen", legfeljebb a távoli Kanizsát 
és Veszprémet kereshetik fel. Ugyanez a felterjesztés megjegyzi azt is, hogy 
nemcsak a legelő és takarmány hiánya miatt nem tenyésztenek haszonra 
állatot, hanem ,,a kereskedelmi helyeknek hiánya" miatt sem.si E megye 
vásárhelyei alig alkalmasak ezek szerint mezőgazdasági termények eladására. 
Somogy megyében a mezőgazdasági terményforgalcm igen csekély, a déli 
területekkel folytatott, nagyobb jelentőségű kereskedelmi forgalmáról sem 
tudunk. Vásárainak fennmaradását a helyi lakosság ellátását szolgáló keres
kedelem tevékenységének kell elsősorban tulajdonítanunk. A kereskedők 
megjelenése igen fontos a vásárokon. Ezek adják a legnágyobb jövedelmet, 
és vonzzák a környék eladni akaró lakosságát is. Tolna megye, Szekszárd 
és Hőgyész forgalmának megcsappanásától fél, mikor a Baranya megyei 
Ráckozár vásártartásért folyamodik. Azzal érvel, hogy a pécsi kereskedők 
maradnának el vásárairól és e nevezetes helyei nagy csökkenést szenvedné
nek^ Ilyen kis vásárhelyek forgalmában is fontos a kereskedők részvétele, 
de a nagyobb vásárok is főként rájuk számítanak, a vásárjövedelem leg
nagyobb részét a kereskedők szolgáltatják. Szentendre 1775-ben Pesttel 
vitában állva készít egy vásártervezetet, mely a kereskedőknek is és a városok
nak is egyaránt hasznos lenne. Pozsony, Esztergom, Párkány, Szentendre, 
Pest vásárainak időpontját úgy igyekszik elrendezni, hogy a városokat 
folytatólagosan érinthessék a Dunán lefelé járó kereskedők és így egyik város 
se szenvedjen kárt a kereskedők elmaradása miatt, amitől ez esetben Szent
endre is félt.S3 A termények helyi és átmenő forgalma mellett a szükségleti 
cikkeket közvetítő kereskedelem is vásárképző erő. A vásárok kialakulásában 
és fennmaradásában legalább akkora jelentősége van, mint a terményforgalom
nak. A kifelé menő, főként terményt szállító külkereskedelemnek is megvan 
az ellentétes iránya az országba áramló, főként iparcikkeket hozó keres
kedelemben. Ezt a kölcsönösséget a belföldi síkság és a hegyvidék közti for
galomban is megtaláljuk.

A statisztikai adatokból levonható, de döntő bizonyítéknak nem vehető 
képből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vásárhelyek egyrészt az 
ország belső forgalmának megfelelően alakultak, igazodva a lakosság igényei
hez, másrészt a külfölddel folytatott gazdasági kapcsolatok szerint. A piac-
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helyek nem elsősorban a helyi lakosság term ényeinek felvétele szükségletéből 
jö ttek  létre, hanem bizonyos forgalmi szem pontok szerint. Az ország forgal
mának fő tényezői a mezőgazdasági és a paraszti áruterm elést tekintve az 
élelmiszerre szoruló, elsősorban a hegyvidéki, és másodsorban szőlőművelő 
területek ellátása, azonkívül a külföldre, főleg nyugatra irányuló kivitel. 
A belső forgalomban a szélekről az ország közepe felé irányuló paraszti áru 
eladásának is megvan a jelentősége. Pusztán a szám adatok megvilágítják, 
hogy a gazdasági élet mindennapi folyam ata é lte ti a vásárhelyeket és ad 
tartalm at nekik. Ez a sem atikus kép nem felel azonban arra a tém ánk szem 
pontjából fontos kérdésre, hogy a paraszti termelésből származó árunak 
m ennyi a szerepe a forgalom kialakításában.

Természetesen tekintetbe kell vennünk, hogy a statisztikai adatok által 
n yú jto tt kép m egm utatja ugyan a piacalakulás tendenciáját, de nem tesz  
különbséget az egyes piachelyek között. A szám adatokban azonos értéket 
elfoglaló, különböző piachelyek nem egyenlő jelentőségűek a mezőgazdasági 
terményforgalom szempontjából. Zólyom m egyének és a szomszédos m egyék
nek is legjobb piaca Besztercebánya. K atonai hadbiztosság, bánya- és só
hivatal, az i t t  tar to tt m egyegyűlések, a jezsuita kollégium és a bányaüzemek 
teszik  a paraszti árueladás elsőrendű helyévé. Ezenkívül bányászok, Liptó, 
Turóc és Árva megyei, vagyis az északi vidékek kereskedői is látogatják  
piacát.^ Vác városában is hasonló elemek a vásárlók. A nemes ifjak kollé
gium a, a sok kolostor, katonai szem élyek, polgár és nemes lakosok igényeinek  
kielégítése m iatt tartja fontosnak a tanács a heti piacokat.^ Ugyané város 
lakói egy 1776-i panaszukban kifejtik, hogy a gabonás szekereket egy Hyross 
nevű úr a vám fizetést megkerülve saját házához gyű jtö tte  össze valamely  
győri kereskedő számára, ,,m elyet —  m int írják —  egy két kilánként a sze
génység m egvett volna".^ Vannak városok, hol a helyi lakosság m ellett 
kereskedők is vásárolnak. Nem csak nagy központokban gyűlnek össze term ék
vásárló kereskedők, de olyan kisebb jelentőségű mezővárosokban is, mint 
Tiszaújlak (Ugocsa m.), ahová azért járnak a környékből eladni , , . .  .annyival 
is inkább, hogy botos örmények is ugyanott laknak a kamaránál".^

A helybeli fogyasztók és kereskedők egyaránt fontosak a piac szempont
jából. Nemcsak azok a városok számottevő felvevő helyei a mezőgazdasági 
terményeknek, ahová kereskedők sietnek vásárolni, hanem olyanok is, melyek 
nem kereskedelmi központok és csak a helybeli lakosság képezi a vásárló 
erőt. Gyöngyös az Úrbéri Tabellák alapján jó eladóhelye a környező terüle
teknek, bár a város 1786-ban úgy nyilatkozik, hogy itt inkább csak a maga 
részére vásárol a lakossági A bányavidéken fekvő Radvány (Zólyom m.)
1771-ben sürgeti a vásárok bevezetését, hogy élelmiszerekhez hozzájuthasson 
számban egyre növekvő lakosságai Csak a helyi szükségletek kielégítése 
jelentkezik itt is, mint vásárló tényező. A nem mezőgazdaságból élő lakosok, 
mezőgazdasági terményeket közvetítő kereskedők jelentenek elsősorban 
vásárló tényezőt, a mezőgazdasági termelők számára. A leglátogatottabb 
városok azok, amelyekben mind a két elem megtalálható, ahol a helybeli és 
környékbeli lakosok és összegyűlt kereskedők jelennek meg a piacon.

A városok szükséglete növekedik, ha gazdasági szerepük m ellett egyúttal 
közigazgatási és kulturális központok is. Pozsony m egyének az a rendelete, 
hpgy az országgyűlés idején a várm egyében és szomszédos megyékben is 
hirdessék ki, hogy több élelm iszert hozzanak a városba és a megye semmi 
nehézséget ne tám asszon az eladókkal szemben, a városi piac felvevő képes-
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ségének különös és nagy területekre kiterjedő nagyságára utal legalábbis 
az országgyűlések idején.*" Sátoraljaújhelyen „ . . . m i n d e n n e m ű  naturálé- 
k a t . . .  annyival is inkább, m ivel T ekintetes Vármegye minden közönséges 
gyűlési i t t  tartatnak, árulhatják és árulják".**

Az élelmiszert vásárló elemeket Jászberény így sorakoztatja fel, mikor 
hetivásár tartására kér engedélyt: katonaság és quartély-hivatal, melyeket 
a lakosoknak kell ellátni, a kerületi gyűlések, melyekre számosán jönnek 
össze, piacról élő német és magyar mesteremberek.*" Az iparból élők, a köz- 
igazgatásban tevékenykedők és eddig még számba nem vett tényező, a katona
ság jelent vásárlót. A katonaság többnyire csak közvetve jelenti a piaci 
fogyasztó réteget, mint az említett esetből is kitűnik, a lakosságnak kell 
ellátnia, viszont az adózók gyakran kénytelenek megvásárolni a katonák 
számára szükségeseket, ami a fogyasztó piac nagyságát növeli. Közvetlen 
fogyasztóként is jelentkezik a katonaság; a városi piacokon is szokott vásá
rolni. A Kecskeméten állomásozók nem kapnak elég élelmiszert a piacon, 
ezért szigorúan meghagyják, „ ...h o g y  amely szegény embereknek akármi 
eladni és konyhára való jószágok vagyon, Kecskemétre vigyék, és ottan jó 
áron eladhatják..."*" Ha pedig nagy a szükséglet, akkor a parasztoknál 
már előre összeírják a katonaság számára eladandó élelmiszert. 1771-ben a 
helytartótanács rendeletet ad ki, hogy 16 000 mázsa kétszersültet, 2000 mázsa 
vajat, 1000 mázsa szalonnát, 3000 urna ecetet, 6000 mázsa főzőlisztet, 1 mázsa 
rizst, 3000 mázsa hüvelyest szerezzenek be a katonaság számára. Buda 
városa bejelenti a rendelkezésre bocsátható készletet.** Ugyanez évben Pest 
megye falvaiban is összeírják, ki mennyit tud majd terméséből szolgáltatni. 
Vajat, szalonnát, hüvelyest jelentenek be a helytartótanács felhívására.*" 

A parasztság maga saját céljaira is vásárlója a mezőgazdasági cikkeknek. 
Ung megyeiek pl. gyakran járnak Debrecenbe gabonavásárlás végett, mivel 
nem tudnak eleget termelni.*" Főleg hegyvidékek, bányaterületek, szőlő
vidékek szántóban szűkölködő lakossága szorul gabonaneműre. Alsóújfalu 
(Szatmár m.) „olyan helyekben fekszik, hogy sem búzamezejek, sem máiét 
termő földjük arra való nincs, ahoz képest kenyereket készpénzzel munkájok 
után kelletik szerezni."*' A Máramaros megyeiek a kedvezőtlen mezőgazdasági 
viszonyok miatt jóformán az utolsó szemig vásárolják a kenyérre valót.*" 
Még a Duna menti alföldi részeken is akad falu, amely gabonavásárlást 
emleget.*" Rossz termés, elemi csapás éveiben a falusi lakosság nagy tömege 
is a vásárlók közé kerül."" A falusi lakosságnak élelmiszervásárlása az áru
forgalom növelésében játszik inkább szerepet, nem annyira a vásári forgalom 
alakításában, mivel vásárlásaikkal inkább közvetlenül magát a falut keresi 
fel."* A mezővárosok felvevő képessége nagyobb olyan helyen, ahol a szántó
gazdálkodást nem gyakorolják, különösen a szőlőtermelő hegyaljai mezőváros 
soknál látható ez. Tárcái számára (Zemplén m.) a piac annyit jelent „melyen 
a város lakói naturálékat és culinarékat, amidőn vidéki helyekről behozzák, 
pénzen vehetnek...""" Tolcsva és Tokaj (Zemplén m.) lakói azzal növelik 
kereseti lehetőségüket, hogy élelmiszereket másutt vásárolnak, és saját városuk 
piacán nyereséggel eladják."" E városok felvevőképessége akkora, hogy a 
helybeli lakosság által történő élelmiszer felszállítására is rászorulnak.

A paraszti áruk szem pontjából a vásárok legfőbb vásárló elemei a keres
kedők, kézm űvesek, napszámosok és kis m értékben parasztok is. A piac
helyek jelentősége aszerint különböző, hogy ezek az elemek milyen m érték
ben csoportosulnak össze. Háromféle értékű piachelyet különböztetünk meg.
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Legértékesebbek a mezőgazdasági áruk felvételére azoknak a városoknak a 
piacai, melyekben nagyobb számú mezőgazdasággal nem foglalkozó lakosság 
él, és ami ennél még fontosabb, fekvésüknél fogva is, vásáraik széles területek 
terményeit gyűjtik össze és adják át más vidékről jövő vásárlóknak. A már 
ilyen vonatkozásban felhozott Besztercebánya példáját említhetnénk újból, 
hol sokszor annyi a kereskedő, hogy a lakosok nem tudnak vásárolni, pedig 
a város Nógrád, Hont és Bars megye gabonáját vonzza piacára.^ A mező- 
gazdasági termények kereskedelmi központjai a paraszti termékek elsőrendű 
felvevőhelyei. A parasztok ezeket a vásárhelyeket előtérbe helyezik. Liptó 
megyében a falvak több helyet ismernek, ahol elkél árujuk, de ezek közül 
L ptószentmiklóst kiemelik a legtöbb esetben azzal a megjegyzéssel hogy 
főként itt van alkalom az eladásra.^ Ilyen nagyobb városokban mindenféle 
áru eladható. A hetipiacok és évi vásárok egyaránt biztosítják, hogy állandóan 
vevőre talál az ide szállított termény. Aszódnak (Pest m.) is van vására, de 
ha itt nem kel el a termény, akkor Pestre vagy Vácra viszik.^ Vidékenként 
kialakulnak a mezőgazdasági eladás fontosabb központjai. Szatmár megye 
,,sokadalmas helyei: Szatmár, Károly, Nagy-Felső-Bánya és Várallya, melyek
nek vásárjai legnevezetesebbek. Külső kereskedők is ide csoport óznak, Havas- 
al-földiek jó lovakat bé hordanak, azonkívül Erdélyieknek, Mármarosiaknak, 
az Avasságbéli Oláhoknak, só és érez bányáknak számtalan szekerei itten 
eleséget, bort, szilva pálinkát, dohányt vásárolnak." Ugyanez az író, aki a 
nagyobb vásárok jelentőségét leírta, így tesz különbséget a kisebb vásár
helyek között: ,,A Szálkái, Csengeri, Megyesi, Gyarmatin, Erdődi, Bélteki, 
Nagy Majtényi és Jánki sokadalmakban pedig többnyire csak szarvas marhák, 
lovak és sertések áruitatnak, a juhoknak számos seregeit, vásárokon kívül is 
minden tavasszal jó áron a fel földi Tótok cl hajtyák."^

Kisebb jelentőségű vásárhelyekre is a két tényező a jellemző, a helybeli 
lakosság és a kereskedők, ill. egyéb vásárlók jelenléte, de a kettő a legtöbb 
esetben nincsen együtt, az egyik dominál. A városok egy részénél a helyi 
lakosságnak van inkább jelentősége, pl. a már ilyen vonatkozásban említett 
Gyöngyös esetében. Eger is csak a helyi lakosság vásárlásai miatt fontos 
felvevőhelye a környéknek, erre utal az is, hogy négy országos vására közül 
1797-ig csak egyet tartott meg, és inkább a heti piacok voltak fontosak.^ 
Pécsett, mely eladás szempontjából is Baranya megye központja, csak a helyi 
lakosság a vásárló, mivel nem visznek erre fő kereskedelmi utak.^ Más váro
soknál pedig főleg az áru közvetítőknek való eladása adja meg a piac jellegét. 
Ilyen mezőváros Bát (Hont m.), melyet nagy körzetből keresnek fel gaboná
val, és ahonnan ezt tovább fuvarozzák felvásárlók a bányavárosok felé.**" 
Mecenzéf (Abaúj m.) is hasonló szerepet tölt be.^

Kisebb mezővárosokra jellemző, hogy gyakran egy valamilyen mező- 
gazdasági áru speciális forgalmi helyévé válnak, külön jelleget kapnak. 
Szatmár m. leírásából láttunk példát erre, a másodrendű vásárhelyek főként 
állateladásban tűnnek ki. Ugyanez jellemzi Németit Hont megyében.^ 
Zemplénben Kisvárda, Helmec, Lelesz, Zemplén vásárai kimondottan állat- 
vásárok.^ Ezekben a városokban az évi vásárok jelentősége elsődleges. A nagy 
és közepes vásárhelyek közti különbségre jellemző az, ahogyan ezt Kislrartyán 
(Nógrád m.) meghatározza: ,,. . .Szécsényben, mely egy mélvföldnyire esik 
tőlünk, vásároknak idején holmi marhácskáinkat eladhatjuk, Losoncon pedig 
mind búzáját, akinek vagyon eladhatja; mind m arháját.Szécsényben  az 
állat adható el, a gabona azért nem, mivel ez a város nem kereskedelmi köz-
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pontja, a Felvidék feié áramló forgalomnak, de állatvásárai azért m égis fon
tosak. Losoncra viszont mind a kereskedelmi központra jellemző gabona, mind  
a minden vásárhelyre jellemző állat eladható. A fa és faáru emeli a két Vág 
m enti mezővárost, Galgócot és Szeredet fontos vásárhellyé. A faeladás mel
lett a kikötő tutajosok élelm iszerfogyasztása is hozzájárul a vásári forgalom
hoz.^

Kis apró vásárhelyeknek pedig a paraszti áru felvétele tekintetében 
alig vagy csak igen kis szerepük van. Forgalmuk nagyon alacsony, amit a 
beíolyó vásárpénz csekély volta is alátámaszt. Újváros (Szatmár m.) évi egy 
vásárjából 4 Rft-ot vesz b é é  Gönc (Abaúj m.) pedig az engedélyezett négy 
évi vásárjából csak kettőt tart, . .minthogy az emberek reá nem tartanak"." 
Sajtos-Kál (Sopron m.) így írja le vásárait: ,,Ezen mezővárosban minden 
esztendőn két híres vásár vagyon, melyre messzi földekről a kalmárok el
jönnek és szarvasmarhákat, lovakat is számosán eladni hajtanak, ilyes idők
ben a lakosok, amijek vagyon helyben eladhatják, hasonlóképpen szükségek
hez valót vásárolhatnak."63 Kis mezővárosok vásári forgalmát és jelentőségét 
elsősorban a helység és a környék mesteremberei és kereskedői adják, akika 
falusi lakosság szükségleteinek ellátására hozzák el árucikkeiket. Ezeket az 
alkalmakat a helyi lakosság is felhasználhatja eladás céljából. A kevés vásári 
alkalom, a kicsi felhozatal igen leszorítja e mezővárosok piaci értékét, inkább 
csak a falusiak iparcikkekkel való ellátásában van szerepük, és részben a 
parasztgazdaság állandó cseretárgyának, az állatnak helyi kicserélésében. 
A kis jövedelmű Újváros is csak annyi szerepet tölt be, hogy , , . . . mikor 
ottan vásár esik, aprólékos házi szükségleteket onnan teljesíthetik"^ Soroksár 
és Gödöllő kis vásárai is csak a lakosság ellátásában hasznosak, a termény
értékesítés Pesten történik.?" Hetipiacok ilyen helyeken általában nincsenek, 
ezeknek nem lenne értelme. Gyórok (Arad m.) maga állítja, hogy igen kicsi 
a hetivásár jövedelme és hogy, ami nyilván ezzel függ össze, termését nem is 
helyben értékesíti.?* Főként eldugott, utaktól távoleső apró mezővárosok 
tartoznak e kategóriába, mint pl. a hegyek közt fekvő Diven (Nógrád m.), 
mely a század elején is alig látogatott, és 1770-ben is csak 3 forintot hoz 
egyetlen évi vására.?"

A vásárok a parasztok számára az eladási lehetőségeken túl is nyújtanak  
jelentőséget, látványosságot és szórakozási alkalm akat jelentenek. Főleg  
ilyenkor nyílik  alkalom falujuk határán tú lju tn i, s a szélesebb világ híreit 
meghallani. A vásárokat sokan keresik fel szórakozás céljából. Ezért t ilta 
kozik Ugocsa m egye az ellen, hogy Tiszaújlakon újabb vásárt engedélyezze
nek.?" A félegyházi vásárban (Pest m .) is csak a környékbeli pásztorok mula- 
tási alkalm át látja  K ecsk em été  Igen szemléletesen írja le Bél M átyás Modor 
és Szentgyörgy városokkal kapcsolatban a parasztok időtö ltését vásári 
alkalmakkor, mikor mindenki költekezik, különösen akik el is adtak, de a 
legtöbben csak azért jönnek, hogy nézelődjenek, mulassanak?"

A mezőgazdasági terményeket felvevő városi piacok közti különbségekre 
rávilágítanak az úrbéri Tabellák bevallásaiból kiolvasható számszerű adatok. 
Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a parasztok sokkal kevesebb 
várost tartanak számon az eladási helyek között, mint amennyi ténylegesen 
vásári privilégiummal rendelkezik. Zala megye 25 vásárhelye közül 8, Sopron 
megyében 31 közül 5, Komárom megyében 6 közül 2 szerepel a parasztok 
által megjelölt eladási helyek között. Hasonló arány mutatkozik az alföldi 
megyéknél. Pest megyében 23 vásárhely van, de közülük 8, Bács megyében
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10 közül 5 az Úrbéri Tabellák bemondásaiból következtetve a látogatott 
helyek száma. A peremvidéki megyéknél így alakult a kép: Barsban 13-ból 3, 
Abaújban 12-ből 9, Zemplénben 24-ből 7, Biharban 20-ból 8 az a hely, amelyet 
eladás végett felkeresnek. A hegyvidéki területeken is hasonló a helyzet, pl. 
Gömörben 11-ből 7, Sárosban 12-ből 6, Máramarosban 5-ből 3 az arány.

A fentemlített eladási helyek is a legkülönbözőbb arányokban látogatottak. 
Vannak olyanok, amelyeket vagy egyáltalán nem, vagy csak egy-két falu említ 
mint piacot, esetleg csak magának a piachelynek a lakói tartják fontosnak. 
Más piacokat pedig a széles környék számos községe keres fel, hogy ott érté
kesítse javait. Bár a bemondások alapján történt felvételekből összeállított 
adatokat nem fogadhatjuk el teljes érvényűeknek, mégis az Úrbéri Tabellák 
adatainak általánossága és pontatlansága ellenére jellemzőnek vehetjük azt 
az arányt, melyet egy-egy megye vásárhelyeinek látogatottságáról összegezett 
számadatok mutatnak. (A vásárok mellett közölt számok nemcsak a helybeli, 
de az összes feldolgozott megyék bemondásait tartalmazzák.)

NógrAd me^ye SzatmAr megye Pest megye
L o s o n c ........................... S z a tm á rn é m e ti........... . 113 P est ............................. . .  62
G á c s ............................... . 78 N agykároly  ................ . 69 B uda ........................... . .  72
B alassagyarm at ......... 71 N a g y b á n y a .................. . 27 Vác ............................. . . 82
Szécsóny ...................... . 61 Felsőbánya .................. 6 S ze n te n d re .................. . .  6
K ékkő ........................... 1 K irá ly -D aró cz ............. 4 N a g y k ő rö s .................. . .  2
Nagyoroszt .................. 1 M isztótfalu .................. 3 R á c k e v e ...................... . .  1

1 2 1
4 4 1

S zinyér-V ára lja ........... 7
Aranvos-Meggves . .  . 4
Ú jváros ......................... 1

A különböző nagyságú és jelentőségű városok az ország területén minde
nütt megtalálhatók, bár eloszlásuk nem egyenletes. Vannak nagy kereskedelmi 
központnak számító vásárhelyek, melyek a mezőgazdasági terményeknek is 
fontos gyűjtő és továbbadó állomásai. A turdosini (Árva m.) harmincadhivatal 
az ország legnagyobb kereskedő városainak Pozsonyt, Nagyszombatot, Tren- 
csént, Budát, Sopront, Kassát, Eperjest, Győrt, Nagyváradot és Temesvárt 
tartja.?" Ezt a képet még kiegészíthetjük Pest, Komárom, Debrecen, Beszterce
bánya, Szeged, Újvidék városokkal. Úgy alakul e kis számú kereskedelmi 
városok megoszlásának képe, hogy a határok mentén a külkereskedelmi érint
kező pontoknál és a különböző jellegű országrészek találkozásánál helyezked
nek el. Egyébként minden vidéknek megvan a maga gócpontja. Iparosokban 
és kereskedőkben leginkább bővelkedő városok ezek, melyek többnyire össze
esnek a közigazgatási központokkal. E városok vásárai a vidék többi vására 
mellett igen kiemelkednek látogatottságban. Adódnak ezenkívül kisebb jelentő
ségű, de azért a paraszti áru eladására nézve még számottevő helyek is. A 
vásárhelyek legnagyobb része, igen kis jelentőségű városokból áll, melyek a 
termény felvételére nem alkalmasak. A vásárhelyek zömét a közepes és egé
szen kisjelentőségű helységek teszik ki. A hegyvidéken és peremvidéken a 
nagy központok mellett a termény felvételében fontos és jelentős szerepet 
játszó mezővárosok alkotják a vásár-összképet. A Dunántúlon a nagy köz
pontok hiányoznak. Egy-egy megye gócpontja mellett apró vásárhelyek egész 
sora él. Az Alföldön, főként a tiszántúli és déli részeken csak nagyobb góc
pontjai vannak az áruforgalomnak, de apró kis vásárhelyek nem épültek ki. 
Nagy városoknak nevezhető helyek csak a csereforgalom útjában fejlődtek,
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a különböző gazdasági jellegű vidékek találkozásánál. A gazdaságilag fej
lettebb, de egyjellegű vidékeken a kisebb jelentőségű vásárok sora adja a vásár
rendszer uralkodó jellegét.

Lényegében tehát a paraszti gazdálkodás szempontjából kétféle értékű 
vásárhely van. Az egyik, ahol a termény állandóan vevőre talál, mezőgazdasági 
terményt vásárló helyek, a másik, ahol a falusiak nemigen tudják terményei
ket értékesíteni, amelyek csak szükségleteik beszerzésére szolgálnak. Termé
szetesen a nagy vásárhelyeken mind az eladás, mind a vásárlás egyaránt lehet
séges.

II.
A parasztok jól ismerik vidékük eladási viszonyait, az egyes piacok közti 

különbségeket. Durstin lakói (Szepes m.) Iglón mindenféle árujukat, vásznat, 
juhot, szárnyast eladhatnak, Késmárkon azonban, bár távolabb van, haszno
sabban szoktak eladni."* Arad megyében az Alföld és a helyi piacok közti 
különbséget tart ják számon. ,,Piacra, vásárra Buttyinba és Sebesbe fél mély- 
földnyire, ha pedig jobb áron el akarjuk adni jószágunkat, 8—9 mélyföldnyire 
alkalmatlan utakon kelletik mennünk."^ A Csanád megyeiek a helybeli piacot, 
Makót úgy ismerik, , , . .  .holott naturálékat néha türhetőképpen lehet distra- 
hálni", ,,de az aradi piacon mindenféle naturálékat jobban és könnyebben el 
lehet adni"."9 A Jászság és Nagykunság községei gabonájukat Debrecen, Mis
kolc, Eger távoli piacokon, szarvasmarháikat Karcag, Mezőtúr, Jászapáti 
helyi piacokon árusítják.^" Imreg (Zemplén m.) mindenféle terményét másutt 
értékesíti. Szécsen, Terebesen, Újhelyen, Újváron, Nagymihályon és Zemplén
ben mindenfélét eladhat. A bort földesuraknak, kocsmárosoknak és zsidóknak 
házuknál szokták eladni. Fát és fából készített edényeket és halat pedig 
hajókon szállítják a Tiszán az alsóbb részekre.^

A paraszti árutermelésből eredő különféle árucikkek természetesen olyan 
helyek felé irányulnak, ahol a megfelelő termelés nem folyik, vagy nem elégíti 
ki a szükségleteket. Azzal, hogy a városokat, vidékeket felkeresik árujukkal, 
bekapcsolódnak a forgalomba, és a forgalom alakító tényezőjévé válnak. Azt, 
hogy a parasztok, hol tegyék pénzzé árujukat, az egyes helyek piacának felvevő- 
képessége, az áru kelendősége és az eladási hely távolsága is döntően meg
határozza. E három tényező együttesen hat, és az eladás többféle változatát 
teremti meg. A paraszti áruk forgalomalakító szerepét elsősorban a közvetlen 
eladás adja. Amint a paraszti eladásra vonatkozó adatokból kitűnik, a ter
ményeket vagy helyben adják el, vagy távolabb szállítják. A közvetlen, tehát 
elsőkézből való eladásnak mindkét módja megvan.

Az eladási hely kiválasztásánál természetesen döntően esnek a latba a 
távolsággal járó szállítási nehézségek és az időtöltés. Ha van mód válogatni, 
a közelebbi piachelyet választják. Trips (Szepes m.) nem látogatja Késmárkot, 
a megye legjobb piachelyét a nagy távolság és a kényelmetlen utak miatt, 
inkább Ófaluba és Iglóra hordja áruit.^ Ha pedig a piacok kb. egyenlő távolság
ra fekszenek, akkor a legnagyobb város felkeresése a gyakori. Bicske (Fejér m.) 
Érden, Tatán, Esztergomban is talál piacot, de többnyire Budára szokta 
hordani a terményt.ss Mikor 1773-ban vásárt kér a helység, akkor a helyben 
eladás előnyeit abban is látja, hogy költséget és időtöltést nem kell erre fordí
tania.^ Ha az áru eladhatatlanságát emlegetik a parasztok, nem a piac felvevő- 
képességének hiányát hozzák fel okul, hanem majdnem minden esetben a 
távolságot. Bród (Bereg m.) lakói számára ,.minden város az, hol piac volna
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oly távul vagyon, hogy esztendőnként vagy egyik, vagy másik városra alig 
egyszer-kétszer mehetnek"."" Bereg megye hegyek közt fekvő falvai a piacban 
szenvedett hiányt így jelölik meg: ,,Emporium propinquitate carent.""" Ha
sonló a panasza Nagydobronynak (Bereg megye) is, hová Munkács és Ungvár 
2 mérföld , , . .  .ahol vásárok alkalmatosságával mindenféle naturálékat köny- 
nyen eladhathak ugyan, de mindkét felé felette alkalmatlan lévén az út, 
ritkán szokták a vásárt gyakorolni"."' Hátrányt jelent a távolság mellett az 
is, ha nagyobb folyón kell átkelni a vásár elérésére. Tiszaabád (Heves m.) nem
csak az 5—7 mérföldes távolság miatt károsodik piacravivéskor, hanem azért 
is, mert . .menetelünkben és jövetelünkben a Tiszán által költözködés nagy 
akadályt és sokszor veszedelmes utazást okoz".""

A parasztok számára a legtöbb esetben legelőnyösebb a helyben való 
eladás, de ez nem minden árunál lehetséges és helyenként is változik. Az úr
béri bevallásokban külön haszonvételnek tartják a helyi eladást. Különösen 
az országút mellett fekvő helységeknek van erre módjuk, ahol utasoknak, 
kereskedőknek, fuvarozóknak szükségleteire mindg lehet eladni. Sárköz- 
Újlak (Szatmár m.) azért bír jó eladással, mert bár a város sincs messze, 
„ . .  .de különben is országútjában lakván a máramarosiaknak mindeneket el
adhatják, éppen nincsen szükségük a városban teendő distractiora"."" A vízi 
út utasai is megkönnyítik a helyi eladást. Nagytárkány (Zemplén m.) ,.aprólé
kos jószágait" „ ..  - úgy mint kenyeret, szalonnáját, s egyebeket is, mié volna 
otthon is kormányosoknak eladhatják"."" Szína (Abaúj m.) falubeliek is 
, , . . . mivel, hogy nagy országútjában lakunk itt helyben is kivált a zabot 
eladhatjuk" — mondják."* Az ország minden részében, Moson megyében 
éppen úgy, mint Pest megyében, megvan ez a lehetőség."" A káli 
kocsmáros (Heves m.) azért emelt panaszt ,,quod incolae Kalienses itineran- 
tibus cum damno diversitoris avenam et foenum divendant, quod tamen 
impediri non potest, cum distractio similium nulla lege prohibeatur.""" 
A kereskedők magát a falut is felkeresik, és nemcsak alkalmanként utazás 
közben vásárolnak, fontosabb cikkekért a távolabbi és rossz utakat is vállalják. 
A helyben való eladásnak egyre szélesebb lehetőségei fejlődnek ki a XVIII. 
század során. Nagyban megkönnyíti a távoli eladást a folyók nyújtotta könnyű 
és gyors szállítás. Máramaros, Üng, Bereg, Szatmár megyeiek a Latorcán és 
a Tiszán saját árujukat, főleg gyümölcsöt és fát visznek le, Szolnokig járják 
a Tiszát."* Az északnyugati hegyvidék fő szállító folyója a Vág, melyen nagy 
mennyiségű fa kerül le az Alföldbe.

A távolság befolyásolhatja ugyan az eladási hely kiválasztását, de döntően 
nem határozza meg, mivel a távolság ha nehezen is, de mindig leküzdhető. 
A piacoktól messze fekvő Csongrád megyei falvak Szeged kivételével nem 
rendelkeznek közeli piaccal, Kőrös, Kecskemét, Pest messzi távolságai miatt 
azonban panaszt nem emelnek, azért tartják hasznosnak, mert „ . .  .valamit 
oda viszünk elkél, s eladhatjuk, s uta is tűrhető"."" Hogy a távolság nem a 
legdöntőbb meghatározója az eladásnak, mutatja számos Arad megyei falu 
példája, amelyek ugyanazt vallják, amit Baltyele , , . , .d e  piacunk oly közel 
nincsen, hogy a nyers és száraz gyümölcseinket pénzre fordíthatnánk, hanem 
innén az erdőségből messzi földre 8. 12. 14. és 16. mérföldnyire, úgy mint 
Aradra, Mrkóra, Vásárhelyre, Szentesre, Szegedre, Gyulára kéntelcníttetünk 
vinni eladó jószágocskánkat, ott osztán készpénzért, kit gabonáért eladjuk 
és elcseréljük... Ellenben búzánkat és kukoricánkat, akinek bővebbecskén 
vagyon, némelykor helyben is, de többnyire két és három mérföldnyire
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vivén folyó áron eladhatjuk, nem különben a szilvapáhnkát is"."" Az áruk 
jelentősége sokkal követelőbben megszabja az eladási hely kiválasztását, 
mint a távolság. A hegyvidéki Arad megyei falvak csak a vidéken gyéren 
termő gabonát adhatják el a helyi piacokon, a gyüntölcsöt már hosszú 
úton olyan helyekre kell szállítani, ahol ez ritka termény. Várbó (Nógrád 
m.) esetében is hasonló a helyzet, amint bemondásukból kitűnik, , , . . .  
ha ki közülünk marhaűát, tojást és olyas állapotokat pénzre akar fordí
tani, Balassa Gyarmatra tőlünk egy mértföldnyire viszi. Gabonácskát 
pedig leginkább Losonc nevű, tőlünk három mértföldnyire levő mezővárosokba 
szoktuk elvinni.''s?

Az áru kelendőségével szoros kapcsolatban áll a piachely felvevőképessége. 
A kelendőség a piac minőségi igényeit fejezi ki, a felvevőképesség a mennyisé
git. A vásárral és piaccal rendelkező eladási helyek bizonyos körzetben ma
gukhoz vonzzák a parasztság áruját. Bihar megye példájából kitűnik, hogy 
egy-egy piachely szomszédságában és közelségében fekvő falvak egyetlen 
piachelyet látogatnak csak szokásosan, a közeli várost. Az is megfigyelhető, 
hogy bármely kisváros lényegesen kevesebb falu feleslegterményét tudja fel
venni, mint a nagy központ Nagyvárad. Nagyvárad a többi mezővárosnál 
jóval szélesebb környék egyedüli eladási helye, azonkívül a tőle távolabb és 
valamely kisebb piachelyhez már közeleső, ennek vonzó körébe tartozó falvak 
is még Nagyvárad, tehát a nagy piachely felé éppen úgy érdekeltek, mint a 
könnyebben elérhető közeli felé. Ha az ország bármely megyéjét vagy városát 
nézzük is e szempontból, az tűnik ki, hogy a mezőgazdasági árufelvétel tekin
tetében elsőrendűnek mondható vásárhelyek is helyi, de nagyobb sugarú és 
faluszámú körzet központjában állnak. Egyes városok nem emelkednek a 
paraszti termények közvetlen eladásának különösen kiemelkedő felvevő helyei
vé, olyan értelemben, mint ahogyan egyes városok a kereskedelmi áruk forgal
ma tekintetében kiválnak. Jellemző példa a városok mezőgazdasági forgalmi 
értékére a dunai piacot jelentő Pest és Vác látogatottsága. Az Úrbéri Tabellák 
adataiból megállapíthatóan Pest 62-szer, Vác 82-szer kerül említésre mint 
eladási hely. Vác nagyobb látogatottságát a Nógrád megyei falvak adják. 
Nógrád megyében 59 falu jár a jóval közelebbi Vácig és 21 Pestig. Vác tehát 
éppen olyan jó eladási helye a paraszti áruknak, mint a kereskedelmi forgal
máról és vásárairól sokkal nevezetesebb Pest. Ugyanez mondható el pl. a 
nyugati határmente legnagyobb kereskedelmi gócpontjáról, Sopronról is."" 
Távolabbi helyekről pl. Zala vagy Veszprém megyéből parasztok sohasem 
keresik fel ezt a várost közvetlen eladásukkal és a Sopron megyei falvak is 
Sopron és Kőszeg között egyaránt válogatnak. Igló, Lőcse és Késmárk is kb. 
egyenlő mértékben paraszti árukkal felkeresett városok, de felvevő körzetük 
megmarad megyei keretben, távolabbi területek paraszti áruinak közvetlen 
eladóhelyeivé nem válnak."" A piac felvevőképességének nagy fontosságát 
Bács megye eladási viszonyai jól megmutatják. A megye falvainak nagy 
többsége szállítja eladandó gabonáját Bajára. Baját 46-szor említik meg el
adási helyként, míg a másik legnagyobb várost, Újvidéket csak 19-szer. 
Újvidék a megye délkeleti sarkában levő falvak terményét szedi össze. Egy 
kissé északabbra fekvő helységek már Baját is piacként tartják, még akkor is, 
ha a távolság sokkal inkább Újvidékre utalná őket. (Pl. Kula Bajához 7, 
Újvidékhez 4 mf., Sove Bajához<10, Újvidékhez 3 mf.) A Tisza mellett fekvő 
falvak (Ada, Mohol, Petrovszello) is felkeresik Baját terményeikkel. Baja nagy 
felvevőképességét a Dunán terményt vásárló kereskedők alkotják, akik szíve-



sebben töltik meg a- felsőbb részeken hajóikat, minthogy egészen Újvidékig 
menjenek le.*°" °

Egyes városok piaci vonzóköre tágabb vagy szőkébb ugyan, de általában 
helyi jellegű, vagyis ugyanazon országrészből és kb. egy megyényi kiterjedésű 
területről gyűjti a paraszti árukat. Ezt a keretet nem haladja meg a paraszti 
eladás meg akkor sem, mikor pl. Csongrád megye eladási viszonyai olyanok, 
hogy lakosai Kőrös és Kecskemét mellett Pestet is fel szokták keresni. Török - 
szentmiklóstól (Heves m.) , , . . . piacos városok, nevezetesen Pest 12 mért- 
földre, Debrecen 10"= Miskolc 11", Eger 8" tőlünk lévén, ha valamely 
naturálénkat el akarunk adni, annak eladásához nagy fáradtsággal jutha
tunk".^^ — A Jászság és Nagykunság falvai gabonájukkal szintén Mis
kolc, Eger, Gyöngyös, de a jóval távolabbi Pest, Vác, Tokaj, Nagykőrös váro
sokban is adnak el.*°s A felsorolt esetek mutatják, hogy azokon a területeken, 
ahol a piacviszonyok gyengék, kevés a vásáros hely, és nem is elég jelentősek! 
ott a helyinek nevezett piackörzetnél látszólag nagyobbak alakulnak ki, de 
általában ezek is megtartják a helyi jelleget, hiszen a legközelebbi nagyvárosok 
határáig terjednek csak ki. Az sem érdektelen, hogy mely városok mezőgaz
dasági vonzóköre növekszik meg. E tekintetben kiválnak az alföldi városok. 
Ez megmagyarázható abból, hogy az Alföldön kevés a város és hiányzik a 
kisebb mezővárosok hálózata, ami az ország más tájaira jellemző. De sokkal 
jellemzőbb^ hogy nem a legnagyobb piacú városokról van szó többnyire, 
hanem elsősorban a peremvárosokról, a gyenge piacú vidékekhez legközelebb 
eső és részben a távolabbi területek felé közvetítő szerepet játszó városokról. 
A piackörzet e megnövekedésének nagyobb jelentőséget azonban nem tulaj
doníthatunk, mivel a kitágulás ritka településű területekre terjed ki, és így 
inkább csak területi, mint tényleges árutömeg-növekedést jelentenek a széle
sebb határú körzetek egy-egy piachely körül.

A piackörzetek kiterjeszkedését a közel eső vásárok időben való eloszlása 
is m egvilágítja. A vásárok időpontjai ugyanis nem rendszertelenül, hanem  
egym áshoz igazodva alakulnak ki. H a valahol új vásárt akarnak bevezetni, 
minden esetben kikérik a környező m egyék vélem ényét és beleegyezését. 
Új vásár felállítása ellen altalaban nem szoktak kifogást emelni, csupán arra 
ügyelnek, hogy az új vásár időpontja ne zavarja saját belső vásárukat. Ha a 
helység távol van, nem törődnek vele, mikor lesz az új vásár, de ha közelebb 
esik, és az időpont nem felel meg, tiltakoznak, és új időpont kiválasztását 
javasolják. E gy-egy vásárhelynek tehát bizonyos hatóköre van, melynek m eg
zavarása a vásár jelentőségét és ezzel együ tt jövedelm ét veszélyeztetné azzal, 
h °gy  az új vásárhoz közelebb lakók elmaradnának. Dárda, Siklós (Baranya 
m.) és Bezdán (Bács m.) nem tarthatják  közeleső napokon vásáraikat.*** 
L iptószentm iklóstól a Poprádpn (Szepes m.) ugyanazon napon tarto tt vásár 
vonhatná el a Szepes megyei látogatókat.**"* A H eves megyei Tiszolc vásár
kérelme ellen a szom szédos városok nem emelnek kifogást, de a nagy felve
vőképességű Besztercebánya, bár igen távol fekszik, a tervezett hetivásár 
napjának m egváltoztatását kéri.*** Az egym áshoz közelfekvő Szentendre és 
Vác is vitában áll a hetivásár napja m iatt. Vác a ttó l fél, hogy nem kap elég 
árut hetipiaca, ha ugyanazon napon tartják.**"! A felhozott példák alapján az 
állapítható meg, hogy a piaci hatókör elég nagy és a vásárhely nagyságával, 
is összefügg, akár a term ény, akár az iparcikk felhozataláról van szó. Vala
m ely vásár forgalmának biztosításához széles terület eladóira és vásárlóira 
van szükség, e tén y  az áruforgalom gyengeségének a jele.
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A parasztok határokon kívüli piacheiyeket is fel szoktak keresni. Sopron, 
Moson, Pozsony megye falvai Bécset és a környező ausztriai helyeket nagyban 
látogatják. Zala megyéből ritkábban mennek át a határon eladás végett. 
Lengyelország felé is akad Szepes megye határmenti falvaiból kiszállítás. 
Trencsén megyéből pedig a sziléziai területeket keresik fel.*"' A külső piacon 
való közvetlen kapcsolat egyre nehezebb, főként a vámemelés m i a t t . A z  
ausztriai termelés fokozódása is hozzájárul a magyar paraszt termékeinek 
kiszorításához, mint több Pozsony megyei falu esete mutatja, melyek koráb
ban kerti veteményeket, szénát szoktak kiszállítani.**^ Az ausztriai piac igen 
jelentős és elvesztése káros, éppen ezért a falusiak még erőszak alkalmazásá
val csapatosan is átjárnak a határon és húst, bort visznek át eladni.**** A 
külső piaccal való közvetlen érintkezésük nem nagyobb jelentőségű, mint az 
ország belső területén levő. A határ közelében fekvő falvak számára a külső 
piachely helyi piaci jelentőséggel bír.

A paraszti áru közvetlen eladása a helyi piaci keretet ténylegesen áttöri 
akkor, ha olyan termékről van szó, amely a helyi viszonyok között nem érté
kesíthető, és nem vált a hivatásos kereskedelem cikkévé. Ilyenek a gyümölcs 
és a háziipari termékek. Az egész ország területén foglalkoznak gyümölcster
mesztéssel és háziiparral, de a hegyvidékekre ez különösen jellemző. Helyben 
és városban nehezen adható el a paraszti kézműves termék, mert itt részben 
a szomszéd paraszt termelése, részben a városi kézműves munkája felesle
gessé teszi, ezért majdnem minden esetben távoli piacot kell ezekkel az árukkal 
fölkeresni. Egyedül a faszén értékesíthető helyileg, mivel bányák közelében 
határozottan az ipar számára foglalkoznak előállításával. Egyéb termékekkel, 
cserépedényekkel, faeszközökkel, vászonnal stb. az egész országot járják. 
Somogybán és Halason egyaránt t alálkozunk ilyen termékek vándorárusaival.*** 
Minden bizonnyal ebben is van valami rendszer, amint a keleti hegyvidék 
gyümölcstermelő és kézműves jobbágyainak piackereséséből ismerjük. Az 
északkeleti hegyvidékről a Tiszán Tokajig vagy Szolnokig jönnek és adják 
el javaikat. Bihar és Arad megyékből pedig a Tiszán túli városokat és falvakat 
járják, s vagy házról házra, vagy a vásárokra kiállva keresik a vásárlót.**  ̂
Az árueladásnak ezt a formáját így írja le Dézna (Arad m.): ,.Ekkoráig né
melyek fatányérokkal s tálakkal és hárskötelekkel kereskedtek a mezőségre 
és följebb nevezett helységekre fáradozván s kivivén, kit pénzen, kit gabonáért 
eladták és cserélték.. ."****

Amikor a hegyvidéken háziipari cikkek és az alföldi gabona közvetlen 
kicserélése megy végbe, egészen világos, hogy a paraszti áru forgalma nem 
minden esetben marad helyi piaci keretek között. A paraszti áruk forgalmi 
köre jóval nagyobb, mint közvetlen eladási köre. Nem tarthatjuk valószínű
nek azt, hogy minden háziiparos-paraszt vagy kisebb-nagyobb gyümölcsössel 
rendelkező gazda maga indul el saját árujával, hanem valószínűleg akadnak 
vállalkozó falusiak, akik a maguk terméke mellett másokét is átveszik és el
szállítják. Tehát a távoli szállításnál bizonyos mértékben már közvetítő elem 
bekapcsolódásával számolni kell.

A paraszti közvetlen eladás jellegzetesen helyi körzetben megy végbe és 
természetesen az ellenkezője, a vásárlás is. Az bizonyos, hogy a helyi körzetek 
kialakulásában nagy szerepük van. Ahol megjelenik az iparos vagy kereskedő, 
máris ott van a paraszt, elad neki és vásárol tőle. A paraszt távolra szállítani 
nem tudja áruját. A mezőgazdálkodás kötött, szigorú rendet kívánó termelése
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nem enged elég teret a termelésen túl az áru eladásának, mely újabb feladatok 
elé átlítaná a parasztokat.

D e nem csupán a termelés rendje, hanem a feudális függésből eredő meg
kötöttségek is akadályozzák az eladási tevékenységet. A földesúrnak nem 
érdeke az, hogy a jobbágy ne tudjon eladni, hanem az, hogy pénzhez jusson, 
és igy adózási kötelezettsége pénzbeli részének is eleget tudjon tenni. Inkább 
még elősegíteni próbálja az eladás gyorsabb lebonyolítását akkor, ha birtokán 
vásárhely felállítását igyekszik elérni. A saját vásárvám-jövedelmének növe
lése mellett a könnyebb értékesítést is célozza egy-egy új vásár, hogy a jobbá
gyoknak ne kelljen sok időt elfecsérelniük a piacra vivéssel. Hogy mennyire 
számontartják a jobbágyok munkaidejét, következtethetjük Ung megye 
véleményéből, amit Tiszaújlak (Ugocsa m.) vásárvám-kérelmének ügyében 
tett. Tiltakozik a vásár felállítása miatt, mivel attól tart, hogy újabb nyerész
kedési és időfecsérlési alkalmat fog jelenteni, ezért nem tartja hasznosnak 
felállítását.*" Nyilvánvaló, hogy a földesuraktól követelt robot teljesítésének 
biztosításáról van szó. Edelényt (Borsod m.) érintő eladási tilalom is világosan 
ezt célozza. így  panaszkodik a helység: , , . . . s e  marhánkat, so termésünkből 
legkisebbet is minekelőtte meg nem jelentjük a méltóságos uraságnál, sem 
idehaza, sem vásárra vinni eladni nem szabad, vagy ami nagyobb, külső határ
ra, C3ak kapálásra is, hogy valamely pénzecskét kereshetnénk, megjelentés 
nélkül ki nem mehetünk".*" E tiltó rendelkezés nem elsősorban az elővásárlás 
jogának gyakorlását védi, hanem a jobbágyrobotot biztosítja minden feltétellel, 
hogy bármikor igénybe vehesse, mikor arra az uradalomnak szüksége van. 
Az elővásárlás jogát, tehát azt, hogy a földesúr viszi a parasztoktól olcsóbban 
megvásárolt terményt a piacra, és így az eladásból hasznot húz, úgy látszik 
nemigen gyakorolják. Csak egyes termékeknél, mint a bor, méz és dohány, talál
kozunk vele. A X V III. században kötött kontraktusok és urbáriumok elvétve 
tartalmazzák e földesúri jogot, az úrbéri bevallásokban pedig sehol sem tesz
nek ellene panaszt.****

Ezzel szemben az eladásnak fokozott akadályát jelenti a földesúri vámok 
megszigorított rendszere. A század második felétől számtalan panasz kerül elő 
a felemelt vagy korábban szokásban nem tartott vámok ellen. Pest városa a 
Budaörsiek borát 1774-ben már csak 1 urna után járó 10 krajcár taxával 
engedi be, mely teljesen új teher.*" Zemplén megyében a tokaji vár lerombo
lása után is tovább szedik a vár kiváltságához tartozó taxát a Tiszán lejövő 
tutajok után, és ezt még a mesterségük folytatásához fát hozó városbelieknek 
is meg kell fizetniük. A Tiszán számos helyen kell vámot fizetniük a lefelé 
jövő parasztoknak, bár a hidakon nem mennek át. Tokaj, Záhony, Lök, 
Lúc, Szolnok és még számos niás helyek mind vámolnak.**"

A majorságok kiépítésével kapcsolatosan állítanak fel új vámokat vagy 
rendszabályozzák a régieket. Szentábrahámi (Pozsony m.) jobbágyokat 
1753-ban Nagyszombatra menetelükben lefogták és vám fizetésére kényszerí
tették őket Szillingen, földesúri rendeletre, holott egy évvel előbb még vám 
nélkül ,.szabadon és nyugodtan" jártak erre.*" Az Eszterházyak kapuvári 
uradalmának több falva emel panaszt, mert a korábbi, Lajtáig terjedő vám- 
mentességüket nem veszik figyelembe."" Ugyanilyen vámemelés a tiszántúli 
részeken is felbukkan, Csanád megyeieknek kétszeres vámot kell már íizetniök 
1745-ben, még a saját szükségletükre vásároltak után is."*

A városok is szigorítják a vámszedést. Győr városa a 60-as években már 
nem veszi figyelembe a kapuvári és gartai jobbágyok I. Lipóttól nyert vám-
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kedvezményét, és megfizetteti velük is a vásárpénzt.'"" Pest város is nemcsak 
a bor, de a marhák taxáját is felemeli.'""

Részben a gazdálkodás rendjéből, részben a feudális alárendeltségből 
eredő megkötöttségek a paraszti közvetlen eladásnak ugyan csak helyi kör
zetben adnak lehetőséget, de a paraszti áruk nem kerülnek elfogyasztásra 
teljesen a helyi körzeteken belül, forgalmi körük jóval nagyobb. Égy részét 
az eladási hely lakossága megvásárolja és elfogyasztja, más része kereskedők 
kezébe kerül, és távoli fogyasztó piacok szükségletét elégíti ki. A paraszti 
termék széles forgalmát a kereskedelem közvetíti. Magyarországi és külföldi 
kereskedők, ill. megbízottaik járnak a vásárokra és házakhoz is, hogy össze
vásárolják a terményeket. Pest megyében igen gyakori az állatösszevásárlás. 
Egész láncszerű kapcsolatok is kialakulnak a kereskedelemben. Öt kecs
keméti lakos Hobermayer bécsi állatkereskedő megbízásából ökröket vásárol
1772—73-ban, egy-egy gazdától elég nagy tételekben is, 18—29 darabonként. 
Maguk az eladók is több esetben már pénzen vett ökröket és nem a sajátjukat 
adják tovább. Ez a felvásárlás nemcsak Kecskemétre, de Félegyházára és 
Izsákra is kiterjedt, és olyan nagy méretűvé nőtt, hogy 70 család kapcsolódott 
bele.'24 Ilyen megbízatást adtak Mészáros János és Tóth Ádám győri kereskedők 
is 500 mérő gabona felvásárlására egy pesti lakosnak.'"" Somogyi István 
péceli lakost a salzburgi érsek számára bízták meg árpa vásárlással.'"" így  
vásárolja össze a kereskedő a gyapjút is. Eszterraicher nevű óbudai kereskedő 
számára Patajon két lakos gyapjút vásárol nagyobb mennyiségben, sőt még 
1600 pesti mérő gabonára is kapnak megbízást.'"" Pócsmegyeriek borukat adják 
el egy Veresváron lakó zsidónak, aki pedig Pesten egy rác kereskedőnek adja 
tovább.'"" Közvetlenül, lehetőleg helyi vásárlónak eladni — ez a cél. A Duna 
mentén húzódó síkság gabonaeladása azért könnyű, mert a folyón járó keres
kedő hajók állandó vásárlói a gabonának.'""

Ezek a példák, amelyeket Pest megye területén lefolyt kereskedelmi te
vékenységről hoztunk, mutatják, hogy e területen bécsi, győri, pesti és általá
ban a Dunán járó kereskedők kezébe kerül az áru. amit vagy a vásárokon, 
vagy felvásárló kisebb kereskedők, ill. megbízottaik útján közvetlenül a 
helységekben szednek össze. A paraszti áruk eladásának ezek a formái és 
ez az útja nyilvánvalóan nemcsak Pest megyére, hanent az ország más részeire 
is jellemző. Egy újvidéki kereskedő egy Árvából való falusi lakossal 80 mázsa 
kender szállítására kötött szerződést 1779-ben a pesti vásáron.'"" Ugyancsak a 
pesti vásáron jön létre mézfelvásárlásra szerződés. Áron Dávid jókai (Pozsony 
m.) kereskedő egy bajai lakosnak, Péter Simonnak előleget ad e célra.'"' Az 
aradi sörfőző egy pesti sörfőző polgárt bíz meg árpavásárlással, ez pedig oros
házi lakosokkal egyezik meg. Az orosháziak azonban, Pesten, hajóra adják el 
a más pénzén megvett terményt.'""

Kisebb városokban, sőt falvakban települt kereskedők is nemcsak boltokat 
tartanak, hanem felvásárló tevékenységet is folytatnak. Adataink vannak 
arra, hogy pl. Csengeren (Szatmár m.), Hunsdorfon (Szepesm.), Tiszaújlakon 
terménykereskedőnek adják el javaikat.'"" Irsán, Pakson, Diószegen gyapjú
vásárló kereskedők élnek.'"* A Heves megyei Kálón és több Bihar megyei 
faluban parasztok vásárolják össze a dohányt, és egészen Pestig szállítják.'""

Mindez megerősíti azt a piacok jelentőségével kapcsolatban tett megálla
pítást, hogy a nagy kereskedelmi központok a paraszti áruk közvetlen fel
vételében nem játszanak a forgalomban elfoglalt súlyuknak megfelelő szere
pet. A mezőgazdasági áruk nagy tömegét összegyűjtő és megforgató vásárok
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a hivatásos kereskedelmi tevékenység kapcsán jönnek létre. Ezek kialakulá
sában a paraszti árutermelés annyiban játszik szerepet, hogy anyagát adja 
a kereskedelmi forgalomnak, de a közvetlen, tehát első kézből való eladási 
tevékenysége nem hat a piachelyek nagy forgalmának kialakulására.

A mezőgazdasági és köztük a paraszti áruk a kereskedelem kezén bele
sodródnak abba az áruforgalomba, amelynek vonalát a híres vásárhelyek 
jelzik. Már a vásárhelyek elhelyezkedéséből következtetve utaltunk a forgalom 
irányára, amely mind Ausztria, mind a hegyvidéki országrészek felé növekvő. 
A paraszti áruk forgalmi útja igazolja ezt a feltevést. Tanulságos a kül- és bel- 
forgalomban egyaránt fontos szerepet játszó gabona útjának vizsgálata. 
Az Ausztria felé irányuló gabonakereskedelem legfőbb útvonala a Duna. 
Alsó folyásától kezdve végig számos olyan helység, akár vásárhely, akár csak 
partmenti település sorakozik, ahol hajókra vásárolnak kereskedők. Újvidék, 
Futták, Novoszello, Apatin, Baja, Mohács, Paks, Földvár, Solt, Adony, Rác
almás, Ercsi, Úrd, Dömsöd, Soroksár, Pest, Vác, Verőce, Esztergom, Komárom, 
Győr mind a hajóknak kikötő és vásárló h e l y e i . A vízi úton való könnyű 
szállítási lehetőség biztosítja a Duna—Tisza közén és a Dunántúl keleti és 
északi sík területén termelt gabona eladását. A Kisalföld Dunától délre eső 
területének gabonája is Győrben talál piacot."? Hogy a dunai felvevőhely 
igen fontos, azt az a körülmény is mutatja, hogy Bars és Hont megyék sík
ságai gabonafeleslegüket ide is hordják annak ellenére, hogy a bányavárosok 
is igen jó felvevőhelyül kínálkoznak.^ A kivitel nagyarányú. Baranya megye 
1781-ben a katonaság és a lakosság számára szükséges kétszeres és zab mennyi
ségének biztosítása után ad csak engedélyt a külföldre szállításra. Hogy az 
Ausztriába való szállítás előnyös, arra következtethetünk abból is, hogy a 
nagy uradalmaknak feltétel nélkül engedi meg a kiszállítást."!*

Az alföldi gabona másik forgalmi útja az északi hegyvidék felé vezet, 
ahol nem a külforgalomról, hanem az ellátatlan vidékek kielégítéséről van szó. 
Az erre vezető útvonalakon felvásárló parasztok és kereskedők viszik a gabo
nát az egyik vásárhelyről a másikra. A fő útvonalak az Úrbéri Tabellák 
adataiból kitűnnek. Elég általános kereseti forrása ugyanis a parasztoknak 
az, hogy egyik helyen megvásárolják olcsóbban a gabonát, felszállítják tá
volabb fekvő helyekre, és ott drágábban adják el, vagy pedig kereskedők szá
mára fuvaroznak pénzért, és ennek kapcsán kerül tovább a gabona. Az egyik 
útvonal Szentbenedek, Léva, Bát Hont megyei helyekről indul, mely helyek a 
helybeli, vagyis peremvidéki gabona egy részét gyűjtik össze. Innen kerül Besz
tercebánya és Selmecbánya városokba. Besztercebánya nemcsak jelentős 
felvevőhelynek számít, de az átmenő kereskedelem központja is — mint már 
bővebben kifejtettük — hiszen innen még tovább jut a termény Liptó, 
Zólyom és Árva megyei piacokra, tehát az ország legészakibb ellátatlan terü
leteire. Közvetlen adatok ugyan nem tanúsítják azt, hogy Nógrád megyén 
keresztül is vezet ilyen kereskedelmi út, de az a tény, hogy a felvidéki városok 
közül Losonc kiemelkedően látogatott, arra enged következtetni, hogy e vá
ros nagy felvevő piaca is összegyűjtő és szétosztó szerepet játszik az alsóbb és 
felsőbb részek között. A Jászság, Nagykunság, Hajdúság észak felé irányuló 
gabonájának első állomásai Miskolc, Szentpéter, Szikszó peremvidéki városok. 
Innen kétfelé ágazik az útvonal. Az egyik Rozsnyó, Jolsva, Csetnek, Dobsina, 
gömöri. a másik Jászó, Mecenzéf, Kassa, Szomolnok, Svedlér Abaúj megyei 
piacokra vezet. Mind Gömör, mind Abaúj felől Szepes városai felé irányul a 
további szállítás. Gömörből Igló, Szentgyörgy, Késmárk, Abaújból Igló,
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Krompach, Gölnic a végpont. Abaújból még egy irányba, Eperjes feié is 
indul egy  útvonal. A szabolcsi gabona a H egyalját táplálja, m ely rész m int 
szőlőtermelő vidék ugyancsak behozatalra szorul. Mád, Tokaj, Tolcsva (Zemp
lén m.) e részekről hordják fel a gabonát. Ú jhelyi, pataki és liszkai embereknek  
adják el a Tisza m ellett gabonájukat és zöldségüket Szabolcsból Vencsellő 
lakói.**" U ng m egye központjában Ungváron a lakosok által a debreceni 
piacról és Szabolcsból felhozott gabona kerül eladásra. Szatmárról Máramaros- 
szigetre szállítják fel parasztok az élelemnek valót.

A hegyvidéki területek lakóit a helyi term elés nem tudja gabonával el
látn i. Érdekes megfigyelni az útvonalak irányát és a gabonavásárlásba be
v on t területek kiterjedését. Az északi hegyvidék három részre oszlik forgalom  
szempontjából. A felvidéki nyugati (Trencsén, Pozsony, Nyitra) m egyéinek  
gabonaterm ése, amennyiben távolabbi eladásra kerül, az osztrák területek  
félé irányul. A középső, Barstól keletre fekvő területekről egészen Zemplén 
határáig az útvonalak mind észak felé tartanak. Bars, H ont, Nógrád, Borsod, 
Zemplén megyék Alfölddel találkozó városai jeizik az útvonalak első állom ását. 
E gyedül H eves megyén át nem visz észak felé gabonakereskedelmi út. Léva, 
B át, Losonc, Miskolc, Sajószentpéter vonala az ú t első szakasza, Beszterce
bánya, Rozsnyó, Jászó, Mecenzéf, K assa a második, Liptószentm iklós, Igló, 
Késmárk vonala a harmadik szakasz határa. Az Erdélyig terjedő keleti rész 
és az e lő tte  fekvő szőlővidék forgalmában ez a szakaszosság nem látható. 
Az Alföld felé eső első vonalban húzódó városok maguk a  fogyasztók, m int 
pl. Tárcái, m ely tart hetipiacot, „ . . .  am elyen város lakói naturálékat és 
culinárékat, amidőn vidéki helyekre behozzák, pénzen v e h e tn e k .. de négy  
évi vására közül csak egyet tart meg.'*'* Másrészt közvetlen gyűjtő és szétosztó  
pontjai a m ögöttes hegyvidéki területeknek (Ungvár, Máramarossziget). U gyan
ez a jellege a keleti hegyvidék felé irányuló forgalomnak is. Gyakran az alföldi 
gabona ide úgy jut el, hogy a lakosság maga szerzi be és szállítja fel.

A gabonapiacot jelentő két irány, a Duna és a hegyvidéki útvonalak  
felvevő körzete m utatja, hogy a külföldre szállítás a nagyobb jelentőségű. 
A dunai piac nagyobb körzet term ényét képes felvenni (Duna—Tisza köze, 
Dunántúl keleti síksága, Kisalföld), mint az ország belső területei. Azok a 
tervek és kísérletek s, am elyek a Tiszántúlnak és a Bácskának a forgalomba 
való bekapcsolását célozzák, mind a külföldi piacokat veszik szám ításba. 
A paraszti áruk forgalmának körzete igen kiterjedt. A Dunakanyartól a 
Jászság, Hajdúság határán Szatm árném eti pontjáig húzható vonal és az 
ország északi, ill. északkeleti határa közé eső terület a gabonaforgalom szem 
pontjából egy körzetet jelent.

Az állatforgalom útvonala is m egegyezik a  gabona útjával, és i t t  is a 
külföldi k ivitel lényegesen nagyobbnak m utatkozik a belföldi forgalomnál. 
A felsőtiszai részekről,**^ a borsodi, abaúji területekről hajtanak állatot észak
ra, vagyis a bányavidékekre.*^ Jászárokszállásiak összevásárolt ökreiket 
felvidéki kereskedőnek adják el a nagykátai vásáron.*** A peremvidék és az A l
föld északi szélei állataikat is főként a hegyes területeken értékesítik, az Al
föld na^y területének állatállom ánya pedig nyugat felé irányul. Az útvonal 
fontos állom áshelye Pest. A pesti vásárra a szom szédos és távolabbi megyékből 
és a tiszántúli részekről hajtanak állatot.**^ A Duna mellől Dunavecséről is 
i t t  adnak el.**" Az állatáthajtásnak is fontos pontja Pest. A már em lített nagy  
felvásárló Hobermayer (a pesti adatok szerint győri, a P est megyei ada
tok  szerint bécsi) cég is i t t  szokta átvinni a Dunán az ökreit.**?
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A dohányeladás központja is Pest. 1771-ben a József napi vásáron 5 
felgyői (Csongrád m.) és 5 kengyelpusztai (Heves m.) lakostól 287 mázsa 
dohányt vett egy kereskedő. Más csongrádi lakosok ugyanakkor trencséni 
kereskedőnek adtak el leveles d o h á n y t.F o n to s  gyűjtőpontja a dohánynak 
Debrecen is. Egy debreceni lakos, Tompa Andrásné Biharban Ormos János 
bagaméri lakossal vásároltat dohányt. Ez nyilván Pestre kerül, hiszen a 
pesti vásári bizottsághoz fordulnak a felek vitás ügyükkel.*^ Egy másik eset 
szerint is Debrecen—Pest a dohánykereskedelem útja, amikor Pesten hajóra 
vásárolják meg az ide szállított árutjso

Tejterméket is adnak el Pesten az Alföldről nagy mennyiségben.*^ 
Hogy innen továbbkeríil-c, azt nem tudjuk, de bizonyos, hogy a vajnak, 
sajtnak megvan a külföldi piaca is. Óturáról (Nyitra m.) nagy mennyiség
ben szállítanak szekereken Ausztriába vajat és sajtot, az óturaiak erről híre
sek a császárvárosban.*^ Vas megyében is lehet annyi vajat összegyűjteni, 
amennyit érdemes a határon túlra szállítani.*^

Hogy mennyi a paraszti és mennyi a földesúri eredetű a forgalomba kerülő 
árukból, ill. mi a kettő aránya, ez nehezen és jelenlegi adatgyűjtésünk alap
ján egyelőre nem is dönthető el. Kétségtelen, hogy jelentős részt alkot a 
paraszti áru. A parasztok vagy közvetlen fogyasztóknak adnak el, és ezzel a 
paraszti áruk forgalmi köre gyorsan bezárul, vagy a paraszti áruk kereske
delemmel foglalkozók kezébe kerülnek, és egy vagy több kézen át nagyobb 
országos és külkereskedelmi forgalomba jutnak be. A parasztság közvetlen 
eladása általában helyi jellegű piackörzetekben történik, és ezt csak ritkán 
lépi át még a század végén is. Az 1797., 1801. és 1802. évi pesti vásárok állat
forgalma is bizonyítja ezt az állítást. A vásárokon kis tételekben feltehetőleg 
túlnyomórészt parasztok adnak és vesznek. Az 1792. március 21-i vásárnapon 
eladásra került 1 csikó 1 esetben, 2 tehén 2 esetben, 41 ökör 23 esetben, 
13 tinó 10 esetben és 18 ló 17 esetben. Nagyobb mennyiségű állatot a vásár- 
napokon nem igen adnak el, azok eladása más időpontban történik, és amint 
a nevek és a származási helyek vagy a civis-megjelölés mutatják, nem parasz
tok, hanem kereskedők műveletei. Ha parasztok hoznak nagyobb tételben, 
ez is többnyire felvásárlás lehet. 1797. június 5-én találkozunk csak nagyobb 
tételű, feltehetőleg paraszttól származó eladással. Ekkor Kosztin János 
Nagybányáról (Szatmár m.) 4 ökröt, Sebők Mihály Öcsödről (Békés m.)
1 tehenet, 2 borjút és Péter Márton ugyanonnan 2 tehenet, Jelen Márton 
Szarvasról (Békés m.) 7 ökröt, Barsi Mihály Zentárói (Bács m.) 2 lovat,
2 csikót és Vanak Mihály Lőbiről (Pest m.) 1 tehenet és 6 tinót ad el. E  vá 
sárokon történt eladási esetek származáshelyi statisztikája a következő:*^

1792 1801 1802

P est ...................... .............  243 70,43% 94 55.62% 79 57,24%
F e jé r ...................... .............  6 1.73% 10 5,91% 12 8,68%
N ó g rá d .................. .............  18 5,21% 10 5,91% 9 6.52%
H e v e s .................... .............  13 3.76% 12 7,10% 1 0.72%
J á s z s á g .................. .............  12* 3,18% 15 8,92% 12 8,68%

H o n t ...................... .............  2 0,57% 8 4,73% 6 4,39%
V eszp rém .............. 2 l . '8 % —
K om árom  ........... ............. ....... 3 1.71% —
B ars ...................... .............  1 0,28% 6 3,55% 3 2,17%
Csongrád ............. .............  C* 1,73% 1 0,59% 1 0,72%
B é k é s .................... .............  10* 2,89% — --- -
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MM 1801 MM

Tolna .................... 1 0,59% —
Somogy ............... ............. ....... 1 0,59% —
B á c s ...................... .............  4* 1,15% 1 0,59% 1 0.72%
B o t-so d .................. ............. ....... — 2 1,44%
S zab o lc s ................ 0,28% — 2 1,44%

B ihar .................... .............  15* 4.34% 3 1.71% 8 5,74%
A r a d ...................... .............  3 0.86% 1 0,59% —
S zatm ár ............. .............  4* 1,15 — —

Gömör .................. .............  5 1,44% __
Z ó ly o m .................. ............. ....... <--- 1 0,72%
N y itra  .................. .............  1 0,28% — 1 0,72%
T e m e s .................... .............  1* 0,28% — —
Toront á l ................ 1 0,59% —

(A szám adatok az eladások eseteit m u ta tják . Távolabbi terü letek  a rá n y á t néhány  esetben 
az növeli meg, hogy az eladó nem egyszerre, hanem  több  alkalomm al ad ja  el á lla ta it, pl. az 
1795. jún ius 5-i vásáron a  Jászságból 7 esetben tö rtén ik  eladás, de Jászberényből 5 esőiben 
ugyanazon a napon ugy anaz ad el, a  m ásik 2 esetben is ugyanaz a  felhajtó  az eladó. Öcsödről 
6 eladás tö rtén ik , de csak három  személy hozott á lla to t. N agybányánál 4 eladási esetben ugyan
az szerepel eladóként, hasonló a  helyzet a  4 esetben m eg tö rtén t zentai eladásnál is. B ihar m egyé
vel jelö lt eladás m inden esetben D ebrecent jelenti, valószínűleg nem  parasz ti eladásról van szó. 
A * -gal jelö lt szám ok jelzik az ilyenféle eseteket.)

Nyilvánvaló, hogy a paraszti eladás ennél jóval nagyobb méretű, csak
hogy a parasztok nemcsak a pesti, hanem számos más vásárt is látogatnak. 
Valószínűleg más Pest megyei vásár látogatottsága is van ilyen nagy, vagy 
nagyban megközelíti ezt az arányt. Távolabbi helységek számára pedig csak 
kivételesen közvetlen eladási alkalom a pesti vásár. Tulajdonképpeni jelentő
sége tehát csak a Pest megyei falvak parasztlakossága számára van meg annak 
ellenére, hogy, mint több példa mutatta, a különböző termények igen fontos 
és nagy gyűjtőpontja.

A parasztság azzal, hogy többlettermékét felkínálja, piacalakító erő, 
azzal, hogy árujának vevőt keres, a v^árokra elszállítja, forgalomalakító 
szerepe is van. A parasztgazdaság eladást jelentő tevékenysége, tehát az 
árutermelést befejező mozzanat csak helyi jellegű forgalom kialakítására 
képes. A forgalom alakítását egyre inkább a kereskedelem veszi át. A paraszti 
közvetlen eladás forgalomalakító tevékenysége kis méretű piaci körzet
ben történik.

A paraszti eladás két módozatával találkoztunk eddig. A legáltalánosabb 
és leggyakoribb a vásárokon és hetipiacokon történő eladás, emellett azonban 
nagy szerepet játszik a helyben, háznál, kereskedőnek vagy valamely fel
vásárlónak való eladás is. Zombor városa is az eladás e két módját különböz
teti meg: , , . .  .macri b oves...  sive privatim,sive publicis innundinis distrahun
tur..."*^ A mészárosok szívesen járnak ki falura összevásárolni a marhát. 
A sátoraljaújhelyiek állandóan falun vásárolnak.*^ Az állatoknak vásáron 
kívül való összevásárlása már a század első felében egészen általános és is
mert.*"' Nagyon jól értékesíthető helyben a bor. A törvényesen engedélyezett 
bormérés idején általában elkél. Szőlővidékeken he'ybe mennek érte a keres
kedők. A Hegyalján lengyelországiak vásárolnak.*^ Kisuccai (Trencsén m.) 
kereskedők pedig a hegyaljai bort nyugat felé fuvaroztatják.*^ A hely ben eladás 
fordított módja, mikor a vásárló a vevő helyébe viszi az eladandó árut, főként a
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háziipari term ékeknél szokásos mód ez. A falusiak egym ás közt is adnak- 
vesznek, ami a vásári forgalom csökkenését jelenti.

Az eladás egyéni módjai mellett még olyan móddal is találkozunk, hogy 
a község gyűjti össze a terményt, keres rá vevőt, és adja el. Halas árpatermését 
1746-ban összegyűjtötte, és együtt adta el egy komáromi kereskedőnek.*"" 
Közös eladás nyomaival találkozunk Cegléden és Abonyban*"* is. Nagy
kőrösön a bor eladásának kétféle lehetősége van, vagy külső kereskedőnek 
külön-külön adhatják el, vagy a tanács szedi össze, értékesíti és űzeti ki az 
árát.*"" Ilyen közös eladás úgy látszik különösen az Alföldön szokásos, ahol 
az értékesítési viszonyok körülményesebbek a borra és gabonára nézve. 
Bizonyosan a nagyobb tételekben való eladás egyszerűbb és előnyösebb, mint 
az egyéni és esetleg bizonytalan vevőkeresés. A város azért vállalja ezt a fel
adatot, mivel ez számára az adóbeszedést könnyíti meg.

A terményértékesítés különböző módjainál nagyon lényegesnek mutat
kozik a kereskedelem közbeiktatódása a termelő és a fogyasztó közé. A távoli 
helyekre és külföldre szállításoknál ez természetes. Egyre nagyobb teret 
hódít a kereskedelem. Már 4—5 kézen át jut el Bácskából az állat a bécsi 
kereskedők kezéig, ahogyan egy a helytartótanácshoz intézett jelentésből 
olvashatjuk.*"" A helyi körzetben történő eladásoknál is igyekszik közbelépni 
a hivatásos kereskedelem. Városokban a hetipiacokon is az élelmiszerárulást 
kiskereskedéssel foglalkozó ,,kuffantó asszonyok" igyekeznek átvenni. Az a 
gyakorlat kezd kialakulni, hogy a város előtt vagy a piacon összevásárolják a 
parasztoktól az élelmet, és ők adják el a lakosságnak, most már magasabbra 
szabva az árakat. A városok ez ellen igyekeznek védekezni. Egerben ,,A kuffár 
Asszonyok minden leguminákat megveszik, apródonként Itcze Számra árul
ván drágaságot szerzik.. ."  Rendeletet kell hozni ezért, , , . . .  valamiket más 
vidéki Helyekrül ide Egerbe hoznának árulni, az mind a Piaczon és ne házak
nál, utczákban, vagy Külső Városokban Hustyákon árultassék; úgy szintén 
senki se merészellyen az Piarczon kívül legkisebbet is Vidékiektül venni." 
1769-ben már azt tiltja meg a város, hogy a piacon 11 óra előtt vásárolhassa
nak.*"* Kecskeméten is vannak gyümölcsöt, vajat és más élelmiszert áruló 
asszonyok.*"" A hegyaljai városokban is többnyire közvetítőn keresztül lehet 
hozzájutni az élelemhez, ezért panaszkodik így Mád: „Ezen kívül a piacbul 
élő sok zsidóság miatt a szegénységnek piacon is mindent drágábban kell ven
ni."*"" Debrecen is tiltja a kapuk előtti összevásárlást.*"? Pest előtt is eladják 
a városba igyekvő parasztok a gabonát, hogy a további nehéz útszakasztól 
megszabaduljanak, a kereskedők pedig jelentős nyereséghez jutnak.*"" A 
városok a termelők és fogyasztók közti eladást segítik elő rendeleteikkel, 
hogy a lakosságnak kedvezzenek. Pesten is először a városbeliek és a pékek 
vásárolhatnak és csak ezután a hajós kereskedők.*"" Besztercebánya is aka
dályozza piacán a külsőknek való eladást.*?" A piacok kikapcsolása fő
ként keresett árucikkeknél történik, melyekért szívesen mennek helybe a 
vevők. Cseh kereskedők ürühúsért Csanád megyébe járnak le, a tatai csapó
mesterek pedig a gyapjúért jönnek el évenként ide.*?* A dohányért is kijárnak 
helybe, mivel jól értékesíthető.*?"

Az adás-vevésnek háromféle formája ismeretes: a csere, a készpénzeladás 
és a hitelben történő eladás. Csere a legritkább, csak falusiak között szokott 
létrejönni. Cserépedényt, faeszközt, gyüm ölcsöt, pálinkát szoktak gabonáért 
cserélni. E gy külföldi utazó is felügyel arra, hogy a szlávok a term ékeny sík
ságra jönnek gabonáért, agyagedényeket hoznak, és azt annyi gabonáért cse-
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rélik el, amennyi belefér.'?" Nem csak háznál, de a piacon is folyik ez a csere. 
Tessedik Sámuel igen ellenzi és károsnak tartja  a gabona és gyüm ölcs kicseré
lé s é t .^  Igen tiltják  m ásutt is, mivel a gabonát cserélő lakosság erre többnyire 
ráfizet.i?" Dél-Baranya lakói a szlavóniaiakkal fo lytatnak  igen élénk cserét. 
K endert cserélnek a délvidékiek gyüm ölcséért és szalonnájáért.*?" A készpén
zért végbem enő eladás az általános, de igen nagy helyet foglal el a lntelezés 
is. A parasztoktól való felvásárlás és a felvásárló további eladása is gyakran m egy  
végbe pénz nélkül. A Hobermayernek történő, már em lített nagy felvásárlások  
mind hitelben történnek. A cég tönkrem egy, és a károsultak a m egyéhez folya
modnak, hogy próbálja meg a cégnek a Győr megyei legelőkön ta r to tt állat- 
állom ányát lefoglalni és őket kielégíteni.*?? A hitelezésnél bizonyos fizetési 
határnapokat tűznek ki, általában valam ely vásár időpontját, vagy  csak ál
talánosságban azt, amikor az átvevő  kereskedő is fizetni fog.*?" Még a vásáron  
is hajlandók ismeretlennek hitelbe odaadni az árut. Három jászárokszállási 
70 ökröt adott oda egy felvidéki kereskedőnek csupán olyan biztosíték m ellett, 
hogy egy nagykőrösi lakos azt á llíto tta , hogy ismeri őt s jó háza és pénzes 
apja van.*?" A pócsmegyeriek (Pest m.) azért adják oda valam i előleg ellené
ben borukat, m ivel, m int panaszukban előadják: , , . . . hozzánk jővén egy  
Veresvárott lakozó Salamon Jakab nevű tisztességes ruhában s ezüst órásán 
felö ltözött z s i d ó . . ,"*s°

III.
A piacviszonyok és az eladás módjának vizsgálatából a X V III. századi 

paraszti árutermelés néhány jellegzetességére következtethetünk. Az áru
termelés kiterjedését több, és e fejtegetések során vizsgálat alá nem vont 
tényező dönti el. A mezőgazdasági termelőerők színvonala, a feudális függés
ből következő, a gazdálkodást meghatározó körülmények mind a paraszti 
gazdálkodásban rejlő eredőit jelentik a paraszti árutermelésnek. V iszont a 
piaclehetőségek az egész gazdasági élet színvonalában gyökerező m eghatáro
zói. E zt az utóbbit, a piaclehetőségek szempont ját vizsgáltuk meg a dolgozat 
során és azt is csak leszűkítve a piaci forgalomra.

Elsősorban azt a kérdést kell eldönteni, hogy a X V III. századi m ezőgaz
dasági piacviszonyok jónak vagy rossznak m inősíthetők-e. Term észetesen  
csak relatív értelemben beszélünk erről, általában a szükségletek és az áru- 
mennyiség viszonylatában. Általánosan elfogadott nézet, hogy a magyaror
szági piacviszonyok igen gyengék, m ely m egállapítás az általános európai 
fejlődés színvonalához mérten mond ítéle tet. A piac nagyságbeli viszonyait 
nem vizsgáltuk, a piacviszonyok általános m inősítését csak abban az értelem 
ben tesszük meg, hogy a paraszti árutermelés m ilyen arányban áll a magyar- 
országi gazdaság felvevő szükségletével.

A már eddig felhozott néhány körülmény is a felvevő piacok gyengeségére 
utal. A piac szűk voltának kell tulajdonítani azokat a tényeket, m elyek szerint 
egyes vidékeken csak távol található eladási hely, m int pl. az Alföld, Márama- 
ros, Bereg területén. A  gyakori, hitelben történő eladások azt tanúsítják, 
hogy a pénz nélkül kínálkozó vevőt nem jó elszalasztani, vagyis a vásárlókban  
nemigen és nem mindig lehet válogatni. A term elés és a piacviszonyok közti 
problémát egy korabeli mezőgazdasági író így látja: ,,Nem  a szokott kifogás, 
hogy igen kevés a kézi munkás, éppen nem; nem is a parasztoknak, vagy  tisz t
viselőknek tudatlansága, avagy restsége, ezek tsak külső okok, a legnevezete
sebb oka annak, hogy két, három áldott bő esztendő utánn a gabonának semmi
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ára nints, mive! a mezei gazdának az eladásra semmi m ódgya, s a!ka!matossága 
sintsen, s ugyan ezért véres verejtékke! szerzett gabonáját tsekéüy áron kin- 
szeríttetik  e!-pazaro!n i."^ i A term ények o!csó áron va!ó e!vesztegetésére 
kényszerűinek az uszkai (Szatmár m.) parasztok is, akik Tiszaújiakró! mondják, 
hogy ez a hely az közelebb va!ó helységekbü! könnyen megbővülvén,
o tt  is félszeg áron sokszor adják el a naturálékat."^^ U gyanúgy nem tudják  
bőség idején eladni borukat és m ás term ényeiket a Tisza-balparti falvak, 
„ . . . a m i  bőségnek idején terem ne is, el nem adhatjuk" —  jegyzik  
megess

A földesúri monopóliumok nem gyakori, de azért még helyenként fel
bukkanó életbentartása is arra szükséges, hogy a paraszti versenytársat 
kizárja a viszonylag jobbnak kínálkozó piacokról, és elsősorban a maga áru
jának értékesítését tegye biztossá. Minden adat azt mutatja, hogy a felvevő 
piacok szomszédságában és a piacokkal viszonylag bővelkedő vidékeken 
könnyebben megy az eladás. Nagy városokkal bíró vidékek közelében nem
csak „könnyen", de „jó áron" is elkel az áru. Ahol bőven van kínálat, ott az 
áralakulásban mutatkozik meg a piac szűk volta. Az ország egyes területein 
a fogyasztás nem egyenlő a termeléssel, ill. a földterületből kihozható termés- 
mennyiségekkel. Az áru értékesítésében egyáltalán nem egyenlő esélyei van
nak a különböző területek lakóinak. Ezzel a ténnyel hivatalosan is számolnak. 
A jövedelemösszeírásokban, amikor a parasztok adózó képességét akarják 
megállapítani, lényeges kérdésnek tartják az értékesítési feltételeket. Figye
lembe kell venni azt is, hogy a nehéz eladási körülmények megszűnnek a 
rossz termésű években, hasonlóképpen a konjunkturális időkben. 1804-ben pl. 
a bányavárosokból, Miskolcról és általában a Felvidékről jövő és gabonával 
megrakodva visszamenő szekereket lehet látni Szarvason, naponta 30-et is .^  
Az eladási nehézséget tehát nem a piac messzi fekvése okozza, ez ugyanis 
minden nehézség ellenére felülmúlható, hanem szűk felvevőképessége. 
A felvásárló helyeknek szükségletét a közvetlen környék kielégíti, nagyobb 
iparral és kereskedelmi forgalommal rendelkező városok, ellátatlan ország
részek piacára sem szükséges igen széles területek termelése. Éppen ezért, 
bár a lehetőségek nagyon változóak, a XVIII. század második felére talán 
általános érvényűnek fogadhatjuk el azt a megállapítást, hogy a mezőgazda- 
sági felvevőpiac gyenge.

A paraszti gazdaság többet tud előállítani, m int am ennyit a belső és külső 
piac felvesz. A parasztok ritkán beszélnek arról és általában bőség idején, 
hogy term ényeik eladhatatlanok, mivel nem is termelnek sokat. A több eladás 
több pénzt, életük felem elését és javítását jelentené. A termelés fokozásának 
lenne értelme és minden bizonnyal módja is. Semmi esetre sem a paraszti 
restségben vagy tudatlanságban gyökerezik az alacsony termelés, hanem az 
ösztönző erő, a felvevőpiac megfelelő nagyságának hiányában. Bél M átyás 
a század első felének viszonyait írva le a Zala megyei parasztság helyzetét 
hasonlóan látja: „Egyébként e dús vidék lakosságának boldogtalan sorsára 
v et szomorú fényt, hogy mindazokat a term ényeket, melyeket mezőgazdasági 
munkával is előállítanak, sehol sem tudják pénzre átváltani. Ez pedig nemcsak 
szemnek fájdalmas, hanem káros dolog is további következm ényeiben, mert 
nemritkán oly mértékben elkedvetleníti a term előket, hogy alig foglalkoznak 
többet a földműveléssel, m int amennyi elég arra, hogy életüket éppen hogy 
tengessék, az adót kifizessék és a katonát táplálják: és ez a fő oka annak a 
szegénységnek, m ely a falusi földművelő népségre nehezedik."*ss
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A paraszti gazdaság árut tud adni a piac számára, az áru be tud kapcsolód- 
ni a forgatómba, növeii a vásárhelyek forgalmát, de nem kezdeményezője az 
árucsere növekedésének. A parasztság áruját hiába kínálja a piacon, ha az 
iparűző lakosság vagy a kereskedelem nem tudja befogadni.

A mezőgazdasági és így a paraszti árutermelés is két irányba fejlődhet. 
Az egyik az, hogy a hagyományos gazdálkodáson belül igyekezzenek a termés 
mennyiségi növelésére, hogy a házi szükséglet után maradt felesleget elad
hassák. A gazdálkodás árutermelés irányában való fejlesztésének másik 
módja az, hogy valamely speciális terményt termeljenek eladás céljából, 
akár úgy, hogy ennek hasznából szerzik be teljesen szükségleteiket, akár úgy, 
hogy a szükségletre termelést is gyakorolják. A specializálódásnak két eredője 
lehetséges. Vagy a természeti és egyéb gazdasági feltételek kényszere miatt 
térnek rá valamely termény fokozott termelésére, és valamely, a mindennapi 
életre szükséges eszköz előállítására, vagy felismerve a piaci keresletet, ennek 
kihasználására rendezkedik be a gazdaság, jövedelmét ebből szerzi. Vagyis 
lehetséges a naturálgazdálkodás fejlesztése oly irányban, hogy a termés
hozam növelésén keresztül érjenek el többletet, de lehetséges az is, hogy egy- 
valamely mezőgazdasági cikknek áruként való termelésére térjenek rá az 
adott természeti lehetőségek között. Bármely formában lehet az árutermelés 
ösztönös, az adózás és a házi szükségletek kielégítését nem haladja túl. Cél
szerűnek tarthatjuk akkor, ha a termelés a gazdasági feltételek minél nagyobb 
kihasználásával, a piacravivés lehetőségeinek teljes igénybevételével, nye
részkedési célokkal megy végbe.

Az árutermelés jellegére az eladás módjából van alkalmunk jelen esetben 
következtetni, ami természetesen nem adhatja a kérdés pontos elemzését, 
csak adalékul szolgálhat. A természeti alapon álló munkamegosztás igen nagy. 
Egy a helytartótanácshoz intézett jelentés röviden így foglalja össze a paraszti 
foglalkozásokat: ,,. . .non omnes Rustici alimentationem suam, necessarium
que ad subeunda onera proventum e Agris habeant... alii ex pratis, alii 
ex Vineis, alii ex Sylvis, alii ex piscatione, lampertarumque captura, alii ex 
puris opificiis, alii manualibus laboribus Vitam sustentent.. ."*s° A forgalomról 
elmondottak is tanúsítják, hogy egy-egy tájnak bizonyos termelési jellege 
alakult ki, ennek eredete azonban a XVIII. századnál sokkal korábbi és a 
természeti viszonyok felállította követelmények miatt alig is lehet más.

Az eladás módjánál arra a megállapításra jutottunk, hogy általában a 
legközelebbi felvásároló helyen, vagy helybe jövő felvásárlónál történik. Egy 
parasztgazda ritkán szállítja saját terményét több árat ígérő piacokra. Ha a 
parasztok messzibb piacot keresnek fel, akkor nem saját terménytöbbletüket 
viszik oda, hanem összevásárolt árukat. Különösen a perem- és hegyvidéki 
megyékben fontos kereseti forrás ez és az egyébként heverő igaerő, esetleg 
erre a célra tartott igásállatok igen hasznos kihasználása. Nem egyszerű fu
varozásról van szó, ami ugyancsak gyakori, hanem vállalkozásról. A vállal
kozó paraszt pénzt fektet valamely áruba, elszállítja és nyereséggel eladja. 
Aldebrőn (Heves m.) Szelter Mihály dohányt vásárol, az árut Pestre szállítja 
és itt raktározza. Vállalkozásának méretét mutatja, hogy 500 Ft. kölcsön
pénzt is vett fel e célra és Pesten 30 mázsa dohánykészlete volt. 7̂ Az al
földi felvásárló kereskedelmi láncolatba is bekapcsolódnak parasztok. Ez 
lassan megélhetési, foglalkozási formává alakul. Cegléden és másutt is kupec- 
embereknek különböztetik meg az ilyen felvásárlókat^^ A piacok kihasználása 
kereskedő jellegű tevékenység kapcsán történik. Nem éppen a tehetősebbek
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foglalkozása, ez. Az említett aldebrői lakos is kölcsönpénzen bonyolította le 
dohány üzletét. Dnnavecseiek is kölcsönöznek pénzt kereskedés céljára.iss Po
zsony piacára egy zsellérasszony hord vajat 13 éven keresztül, ez bizonyára 
megélhetési m ódjai" A távolabbi piac kihasználása parasztkereskedők hiva
tásos tevékenységévé válik. A nagyrészt vászonszövésből élő Árva megyében 
1779-ben 12 helységben 126 vászonnal kereskedő jobbágyot-írnak össze 
Turdosin környékén, akik a kereskedést oly nagyban űzik, hogy nemcsak 
helybeli vászonnal, hanem Sziléziából, Csehországból, Morvaországból és 
Galíciából behozottal is kereskednek.^

Ami az árutermeléssel együtt járó nyerészkedési lehetőségeket illeti, 
ezek a termelés vonalán jelentkeznek. A XVIII. század folyamán a specia
lizált termelés nyomaival mindenfelé találkozunk. Bizonyos terményeknek 
kimondottan pénzszerzésre beállított termelése olykor előbukkan a források
ban. Iíálon (Heves m.) dinnyéből szereznek p é n z t . g o k  helyen a dohány a 
fő piaci cikk.iss Város közelében jó pénzforrás a gazdaasszonyok számára a ba
romfi-, tojásos* és zöldségeladásd^ Óváron (Nógrád m.) . .leginkább káposz
tát termesztünk és abból néha pénzecskét is k a p u n k . é s  Jabloncán (Torna 
m.) gyümölcsből és szőlőből . .  .majdnem több hasznok vagyon, hogy sem a 
szántás-vetésből".^? — jelentik ki a parasztok. A nagyban terjedő birkatartás 
is ennek a jele. A tehetősebbek sokszor annyira túlsúlyra jutnak e tekintet
ben, hogy a szegényeket egészen kiszorítják a legelőről.*^. A nyerészkedésre 
való beállításnak vonásait a paraszti árucikkeknek piackeresésében nem fe
dezhetjük fel. Ez a parasztgazdaságok kisüzemi jellegéből és az eladható ter
mékek csekély mennyiségéből, valamint a szállítás nehéz és költséges voltá
ból következik. Az eladás általában helyi jellegű, a saját termékek távolabbi 
szállítása többnyire nem nyerészkedés, hanem kényszer következménye. 
A távoli szállításnak nincsen nagy előnye. Tessedik így írja ezt le: „Kevés 
Várasok vágynak, és az ebbül következendő távolvalóság és az útnak nehéz
sége. Míg a Paraszt az ő gabonáját oda viszi, tehát annak áriát megszolgálta: 
míg az ő kevés sajtját, vaját, sírját 10. 12. mérföldnyi vásárra viszi, tehát 
oda haza többet el mulasztott, mint az úton n y e r t . H o g y  ilyen vállalkozások 
létre jöhetnek-e, ez nem lehet a paraszti termelés, hanem csak a felvevő piacok 
szükségletének következménye. A piac szabályozza a mezőgazdasági termelést. 
A paraszti termelés a piacalakulást követni tudja, de befolyásolni nem.

A piacok nyerészkedő kihasználásában, vagyis a felvásárló tevékenységé
ben lehet halvány nyoma a célszerű árutermelésnek, amennyiben a felvásárlás 
a megtermelt áru kiegészítéseként történik. A termelés és a piackihasználás 
szétválása nem a piacok helyzetében, hanem a paraszti gazdaság nagyrészt 
korlátolt és megkötöttségek közé szorított voltában rejlik, de mindenképpen 
az árutermelésben a célszerűség hiányát mutatja. Viszont a termelés specia
lizált és a termék mennyiségi növelése sokkal inkább a piaci viszonyoktól 
függ. A korabeliek előtt is ismeretes volt, hogy a parasztság termelésének 
növekedése és helyzetének javítása csak úgy lehetséges, ahogyan az alföldi 
paraszt problémáit jól ismerő Tessedik is meglátta: „Magyar Országban több 
költőknek kell lenni, ez pedig a Városbéli lakosoknak szaporodások által lészen 
meg, Valamig gazdag Városok nintsenek, mind addig nem is lehet se gazdag 
Ország, se gazdag Falu."^"" Ezek szerint a feudális kötöttség elsősorban a 
nyerészkedési lehetőségeket korlátozza, sőt lehetetlenné teszi. A paraszti 
termelés azonban egy másik akadályba is beleütközik, a földesúri majorságok 
nagyarányú építésének korában. A termelésben felhasználható földterület és
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munkaerő egyre szőkébb határok közé szorul a földesúri terjeszkedések miatt. 
A piac várható fejlődése, a XVIII. század utáni időszakban bek övei bező 
kitágulása egyik alapja a földesúr-paraszt ellentétnek és e viszcny elkerülhe
tetlen szétbomlásához vezet.

A parasztság egy része önálló gazdasággal rendelkezik és termelőmunkát 
folytat olyan keretekben, amilyenben a feudális kötöttségek szabta határok 
megengedik, és mint önálló kisárutermelő jelenik meg a piacon. Más részük 
azért, mert kiszorult a föld használatából, vagy mert jó jövedelmű forrásnak 
tartja, a piacot mint kereskedő fordítja saját hasznára. Ehhez természetesen 
ügyesség és bizonyos pénzalap szükséges. Van a parasztságnak olyan rétege 
is, mely a piacnak nem aktív alakitója, hanem passzív fogyasztója, az önálló, 
mezőgazdasági termelésből kiszorult, munkából élő s már az élelmet is a piacon 
vásárló réteg ez.

Ez a rétegeződés a kései feudális kori parasztság bomló állapotát jelzi. 
A feudális viszonyok teljes súllyal nehezednek a paraszti gazdálkodásra és 
keretét erősen korlátozzák. Az adott lehetőségeken belül a parasztok minden 
módon igazodnak a gazdasági körülmények követeléseihez. A piacok nyúj
totta lehetőségeket, melyek elsődlegesen szabják meg az árutermelés fejlődé
sét, kihasználják. A paraszti termékek egy része kétségtelenül áruvá válik. 
A parasztgazdaság az önellátás fokán teljesen túljutott a XVIII. századra, 
az árutermelés fokát kisebb vagy nagyobb mértékben elérte. Többletter
melésre, piacravivésre törekszik. A parasztság növeli a felvevőpiac nagyságát 
azzal, hogy gazdálkodása a természeti feltételeknek megfelelően specializálódik, 
vagy mint önálló termelő eltűnik, iparcikkek és mezőgazdasági termények 
vásárlója lesz. Mint árutermelő, a mezőgazdasági árupiac növelésével teszi 
lehetővé az árutermelő gazdaság körforgásának szélesedését. Ha piacalakit ó 
szerepének nagyságát nem is tudjuk egyelőre pontosan lemérni, de fontosságát 
és jelentőségét az egész gazolasági élet fejlődésében számon kell tartanunk. *

* M agyarországon m inden esetben a  X V III. században a  központi korm ányszervek a la  
ta rtozó  tei-ületet é rtjük , m elyet az ország nyugati és északi o rszághatára, keietrői E rdéiy, déirói 
a  D ráva és a  D una vonata h a tá ro it.

2 Országos L evéltár (továbbiakban: OL.) H ely tartó tanácsi ievéltár (továbbiakban: H tL t.), 
Tabettae U rbariales (továbbiakban: TU.). E  sorozat 48 m egyének az 1767. évi úrbérrendezéssel 
kapcsolatos an yagá t tarta lm azza. Ezeknek egy része vagy egyálta lán  nem  foglalja m agában 
a  kilenc kérdőpontra  vonatkozó jegyzőkönyvet, vagy nem  ad válasz t az eladási helyekre és 
m ódokra. Azok a  m egyék, m elyeknek anyaga az em líte tt ok m ia tt nem  k e rü lh e te tt feldolgo
zásra: Békés, Borsod, Vas, K rassó, Pozsony, Somogy, Szerém, Szabolcs, Temes, T orontál. Á rva 
és Trencsén megyék anyagának feldolgozását a  nyelvi nehézségek m ia tt m ellőztük, tek in tve , 
hogy anyaguk csak a  sta tisz tika i ada toka t te t te  volna teljesebbé és m ás érdem esebb ada to t 
aligha szo lgá lta to tt volna. Feldolgozásra kerül 36 megye, összesen 272 cscmó anyaga. P est 
megyének az OL ban őrzö tt hiányos anyagá t a  B udapesti 2. szám ú Állami L evéltárban (továb
b iakban: Bp. 2. All. L t.) ta lá lható  A cta U rbarialia an tiq u a  Ú rbéri kérdőpontok anyagával 
egészítettük  ki. A feldolgozott megyék a  9 kérdőpont évszám aival: A baúj 1772, Fejér 1768, 
A rad 1768, Bács 1770, B aranya 1767, Bars 1769, Bereg 1773, B ihar 1770. K om árom  1768, 
C sanád l770 ,C song rád l768 ,E sz te rgom l768 ,G öm ör 1771, Győr 1767, H eves 1770, H o n t 1770, 
K is-H on t 1769, L iptó 1771, M áram aros 1771, Moson 1767, Nógrád 1770, N y itra  1769, Pest 1770, 
Sáros 1771, Szepes 1771, Sopron 1767, Szatm ár 1772, Zala 1779, Tolna 1768, T orna 1771, Turóc 
1770, Ugocsa 1772, U ng 1771, Veszprém 1768, Zemplén 1771, Zólyom 1770.

3 6'A'erlecz A m agyar királyság földrajzi és politikai helyzetének leírása a  keres
kedelem  szem pontjából. Pozsony, 1802. (Berényi P á l ford.: Skerlecz Miklós báró  M űvei. Bp.,
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!914.) 87. A'cAAnrt A'Vreac.- A bécsi udvar gazdasági po litiká ja  Alagvarországon M ária Terézia 
korában. Bp. 1922. 244. ).

' OL. H tL t. A cta Oeconomica (továbbiakban: AOe.) Lad. A. fasc. 33. No. 23 (1770 )
"U o. Lad. A. fasc. 33. No. 27. (1773.).
°P i. uo. Lad. A. fasc. 33. No. 37., Félegyháza (K iskun kerü let 1773.); uo. No. 42., K eszt

hely (Zala m. 1773.); uo. No. 44. T űrje (Zala m. 1774.); uo. No. 64. T úra  (Pest m. 1777.).
'U o .  Lad. A. fasc. 33. No. 38. (1773.). Hasonló m egokolást ta rta lm aznak  m ég ph: uo. 

No. 21. Ozora (Tolna m . 1776.); No. 25. B ükösd (Som ogvm . 1771.); No. 28. Sem pthe (N vitra tu 
1772.); No. 47. B uda (1775.).

"U o. Lad. A. fasc. 33. No. 46. (1775.).
" Uo. Lad. A. fasc. 33. No. 70. (1778.).
'"T U . Szatm ár m., A dorján.
"  Uo. Szatm ár m ., Szamosbecs.
"  Uo. B ihar m ., K atugyer.

Az ország te rü le té t a  vásárhelyek alakulásának és szám ának vizsgálata céljából e négy 
földrajzi egységre osz to ttuk  fel. m elyek részben tö rténe ti fejlődésünkben is m indig elkülönültek. 
Nem képez külön egységet földrajzi vagy tö rténeti fejlődés szem pontjából a  peremvidék. Ezen 
a  hegyvidék és síkság találkozásánál fekvő te rü le teke t értjük . Meg kell még jegyezni, hogy a 
rendelkezésünkre álló szám adatok m ia tt e felosztást csak megyei egységek alapján lehetett 
m egtenni. AAeyyaá/éA. Trencsén, Turóc.* Árva,* Liptó,* Zólyom,* Gömör, Szepes, Sáros, Bereg, 
Ung, M áram aros, K rassó megyék. PeremiadrA.- Pozsony.* N yitra,*  Bars.* Nógrád, H ont.* 
H eves,* Borsod, A baúj. Torna, Zemplén, Ugocsa, Szatm ár, B ihar, Arad megyék. AlMnóntá/.- 
Sopron, Vas, Zala, Moson, Győr, K om árom ,* Esztergom ,* Veszprém, Fejér, Tolna, Somogy, 
B aranya megyék. Al/őM; Pest, Bács, Békés, Csanád, Csongrád, Szabolcs, Temes. Torontói 
megyék. K un és Jász  kerületek és a  H ajdü városok. A *-gal je lze tt m egyék a közölt k im utatások 
egyes adata iban  nem szerepelnek, mivel nem  állap ítható  meg ezekben, hogy hol voltak 1526 
e lő tt vásáraik . (Ld. 14. jegyzet.)

'"A z 1526 elő tti vásárhelyeket felsorolja CsdnAi .Dezső.- Magyarország tö rténeti földrajza 
a  H unyadiak  korában. 1—111., V. Bp., 1890— 1914. c. m űvében. A közzétett vásárhelyszám  
a  ténylegesen meglevőknél kisebb, mivel Csónki m unkájában minden megye nem szerepel, és 
ezekre vonatkozóan a  régi vásárhelyek szám át nem ism erjük. (Ld. 13. jegyzet.) Az üj vásár
szabadalm akra AMéyy János; V ásárszabadalm ak jegyzéke. M agyar G azdaságtörténeti Szemle 
1899., 371 3/2 ., 422—433., 4 /2 —477. 1. Az ebből összeállított szám adatok adják  a  k im uta tás
harm adik  rovatának  ad a ta it. A negyedik rovat a d a ta it pedig CsánA: i. m . és Nagy, LadoiucM-s. 
N otitiae politico-geographico-statisticae partium  Regni H ungáriáé partium que eidem adnexa
rum . B udae, 1828— 1829. c. művében vásárhellyel bíró városoknak k im u ta to tt helységek egybe
vetése adja.

'" C s á n A /A L .i .m . 1 .1 2 7 . 1.
OL. H tL t. AOe. Lad. A. Fasc. 33. No. 67.

"CsdnA? A?.. i. m. I. 386—387. 1-, A'nyy, A,.. i. m. I . 421. 1.
OL. H tL t. AOe. fasc. 33. No. 43.

'"A H ésy J .. i. m. 430. 1.
1399-ben k ap o tt vásárjogot Zsigm ondiéi. CsdnAf A)..- i. m. IH . 410. 1.

"  OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 21., AMésy .A., i. m. 431. 1.
OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 39.

" I .  Ferd inánd  R adványnak  (Zólyom m.), uo. Lad. A. fasc. 33. No. 34.; Dom anisnak 
(Trencsén m.), uo. No. 32.; R udolf Felső D iósénak (Pozsony m.). A datok Szomolány v ára  és 
uradalm ának  történetéhez. Közli .Aedh'csAa P á l, Történelm i T ár, 1779. 276. 1., H . M átyás Modor
nak  (Pozsony m.), Bél Mátyás. N otitia  H ungáriáé novae historico geographica, Viennae, 1735— 
1742. II . 112. 1.; I I . Ferdinánd O m pitálnak (Pozsony m.). Hé! AA.. i. m. II . 186. 1.; I I I .  Ferdinánd 
Szuhának (Pozsony m.), Bél AA.; i. m. I I .  185. 1. engedélyezett vásárt.

""Az új szabadalm akat a k im u ta tás  első rovatának  ad a ta it AMáyy J . ;  i. m. és OL. H tL t. 
AOe. Lad. A. fasc. 33. tartalm azza, ehhez még a  TU-ban előforduló adatok is hozzájárulnak. 
A vásárhelyek szám a azonban több lehe te tt, m int az így adódó szám. Feltehető, hogy m ind
egyik vásárról az á tn éz e tt anyagok nem  m u ta tták  ki a  vásárszabadalm at. TVu'rrmy Gusztáv; 
M agyarország népessége II . József korában. Bp., 1936. című sta tisz tika i m unkájának adata i 
és A'uyy.L.. i. m. k im uta tása  alapján egészítettük ki egyes terü letek , ill. megyék vásárhelyeinek 
szám át. Ez ad ja  a  k im u ta tás  m ásodik té te lé t.

"  A harm adik k im u ta tás  első ro v a tá t az 1., a  m ásodik ro v a tá t a 2. k im uta tása  részletezte. 
A 4. rovat ad a ta it azoknak a megyéknek vásárhelyei, melyekben CsdnAt A), i. m.-nek h iánya 
m ia tt nem állap ítható  meg a  vásárhelyek eredetének időszaka. (L. 13— 14. jegyzet.) E  megyék 
vásárhelyeit Attógy J . . 7'A/rrmy (7. és A'ayy, A/, adata i a lapján  á llap íto ttuk  meg.
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s* Nagy .Szeder István.- K iskun-H alas Város gazdaságtörténete. K iskunhalas, 1935. 28. I. 
33 OL. H tL t. TU. Zala rn.. G uttorfölde.
39 Ifelbnann Im re. A gödöllői G rassalkovich-uradalorp gazdálkodása 1770— 1815. T an u l

m ányok a  m agyar mezőgazdaság történetéhez. Bp., 1933. 83. I.
39/Mg#;/ i. m .-ben közölt adatok  szerin t B ihar megyében 1, H on t m egyében 2, N y itra  

megyében 2, Somogy megyében 2, Szepes megyében 2, Trencsén megyében 1, T orna megyében 
1. Vas megyében 8, Zala m egyében 3 olyan helység k ap o tt vásárprivilégium ot, melyek A'ayy, B. 
szerin t vásárral nem  rendelkező falvak.

3° A piacsűrűségre vonatkozó szám ításokat TYtt'm'ny (?. i. m . közölt te rü le ti (17— 18. lap) 
és népességi (35. I.) adatok és a sa já t szám ításaink szerin t v e tt m egyénkénti vásárszám ok alapján 
végeztük el.

3' ále/Aardt Gyula.* Somogy várm egyei gazdaságtörténeti adatok. K aposvár. 1896. 44., 
47—48. 1.

3 = O L .  H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 65. (1777.)
33 Bp. 2. Ál). Lt. A cta Politica Miscellanea (továbbiakban: APM). fase. X V II. No. 71. — 

OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 50. (1776.)
33 OL. H tL t. TU. Zólyom m ., T abella S tatum  ante-U rbarialem  C om itatus Zolnensis Loco

rum  Portalium  exhibens.
33 Bp. 2. ÁH. L t. APM. X V II. No. 58. (1775.)
3 'U o. X V II/A . (1775.)
33 OL. H tL t. TU. Szatm ár m .. Kölese.
3" B árt/ai BzaM László. A földesurak befolyása Gyöngyös életére és gazdasági fejlődésére. 

Gyöngyösi K alendárium , 1938.
3 'O L . H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 34.
9° Koloevárl .Sándor—Óvári Kelemen. Magyar Jo g tö rténe ti Em lékek. A m agyar tö rvényható 

ságok jogszabályainak gyűjtem énye. Bp., 1885— 1904. IV/1. 861— 862. I. (1776.)
3' OL. H tL t. TU. Zemplén m ., Sátoraljaújhely.
33 OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 48. (1775.)
93 Ceglédi Városi L evéltár, Protocollum  m ixtum  Ceglediense. (1738.)
99 B udapesti 1. szám ú Állami L evéltár (továbbiakban: Bp. I. Áll. L t.), B udai lt. Locutn- 

tenen tia lia  an tiqua, 2917 (1771.)
93 Bp. 2. ÁH. L t. APM. XV/A. No. 49. (1771.)
33 Vö. OL. H tL t. TU. U ng megye.
93 Uo. Szatm ár m ., Alsóújfalu.
93 OL. K am arai levéltár (továbbiakban: K L t.) L itte rae  ad cameram exaratae, 1750. 

június I I ..  uo. 1751. július 18.; uo. H tL t. A ctaT elon ialia  (továbbiakban AT.) Lad. C. fasc. 22. 
(1750.)

9" Uo. TU. Post m., Kecel.
3° P l. Gomba (Pest m.) 1769-ben, Bp. 2. ÁH. L t. APM. X V I/A .; Ozora (Tolna m.) 1756-ban. 

OL. E szterházy család budapesti hitbizom ányi levéltára  (továbbiakban E szterházy cs. bp. lt.) 
A cta Dominii Ozora. 1756. No. 12. Számos példát ta rta lm az a  Bp. 2. Á1I. L t. Germ anica X X . 
Oeconomica iratcsom ója.

3* Pl. OL. K Lt. Archivum fam iliae Ferberth , fasc. 27. No. 31. (1766., K om árom  m.), uo. 
Zichy—Ferrariis család levéltára  fasc. X X X IV —X XX V. No. 4484. (1756., Moson m.); uo. 
Orczy család levéltára  A cta Sedis D om inatis ASK 1. (1792., H eves m .); uo. H tL t. TU. Csongrád 
m .. Tápé.

33 Uo. Zemplén m., Tarczal.
33 Uo. Zemplén m ., Tokaj. Tolcsva.
33 Uo. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 34. (1775.) és uo. No. 51. (1775.)
33 P l. Uo. TU. Liptó m., Kis-Dobrócz, Pálfalva.
33 Uo. P est m., Ászód.
33 Bztrmay Antal.' Szathm ár várm egye fekvése, tö rténetei és polgári esm érete. B uda. 1809— 

1810. 1 .2 7 . k
33 Brezaay Imre.' E ger a  X V III században. Eger, 1933. I. 242. I.
39 Baólr-g Antal. Pécs város szabad kir. rangra emelésének tö rténe te  1703-—1780. 1937. 47. I. 
39 Vö. OL. H tL t. TU. H on t m ., Bél M., i. m. IV. 713. I.
3' Vö. OL. H tL t. TU. A baúj m.
33 Vö. uo. H on t m.
33 Vö. uo. Zemplén m .
39 Uo. Nógrád m ., K is H ártyán .
'3 OL. E szterházy család ta ta i hitbizom ányi levéltára, D omituum Sempthec. 16. fasc. 6. 

No. 29. (1745.), uo. H tL t. AT. Lad. D. fasc. 53. No. 2. (1770.)
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*6 Uo. TU. Szatm ár m ., Ú jváros.
"  Uo. Abaúj ni., Göncz.

Uo. Sopron m ., Sajtos-K ál.
"  Uo. Szatm ár in ., R osa-Pallag.
7° IPeKmana /..* i. m . 83. 1.
7*OL. H tL t. TU. A rad ni., Győrök.
"  #<% Af..- i. ni. fV. 64. !., OL. H tL t. TU. N őgrád m ., Diven.
" U o .  AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 57. (1777.)
" U o .  No. 37. (1773.)
"  JB<!1 AL: i. ni. I I .  112— 113., 138. !.
"  OL. H tL t. AT. Lad. A. fasc. 4. No. 2. (1779.)
77 Uo. TU. Szepes m ., D urstin .
72 Uo. Arad m ., K akarő.
73 Uo. Csanád m ., Földeák, Sajtény.
3° Mcző.s; Kdrob/.' A Jászkunság  gazdasági élete a X V III. század végén. M agyar Gazdák 

Szemléje. 1934. 68— 72. 1.
3* OL. H tL t. TU. Zemplén m ., Im reg.
33 Uo. Szepes m ., Trips.
33 Uo. F ejér m ., Bicske.
33 Uo. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 27.
23 Uo. TU. Bereg m ., Bród.
33 P l. Uo. Bereg m ., B orszutsina, N agy-Posztoka, Volócz.
37 Uo. Bereg m ., N agy-Dobrony.
33 Uo. H eves m ., T iszaabád. H asonló panasz: Uo. AT. Lad. C. fasc. 22. (1774.)
32 Uo. TU. Szatm ár m ., Sárköz-Újlak.
32 Uo. Zemplén m. N agy-T árkány.
3' Uo. A baúj m ., Szína.
23 P l. Uo. Moson m ., Miklósfalu, N ém et-Jándorf; uo. P e s t m ., Abony, Bogdány, Kis- 

K őrös; uo. Zemplén m ., Csele; uo. A baúj m .. H idasném eti; uo. Zala ni., Senye.
23 OL. Orczy cs. It. A cta Séd. Dorn. ASK. 1. (1792.)
22 Pl. OL. H tL t. TU. M áram aros m ., R uszkova; uo. U ng m ., Nagy-Gejócz. Palágy, P truhsa; 

uo. Bereg m ., T ivadar; Szatm ár m ., K is-Arr, Kölese; uo. AT. Lad. C. fasc. 9. (1756.)
23 Uo. TU. Csongrád m ., Algyő.
23 Uo. A rad m., Baltyele.
37 Uo. N őgrád m ., Várbó.
33y/ii'm'ng(?tiszáia.' Sopron városa a  18. században. Sopron, 1939. 202. 1.
32 Vö. OL. H tL t. TU. Zala, Sopron, Szepes, Veszprém m.
*2° Vö. uo. Bács m.
*2i Uo. H eves m ., Törökszentmiklós.
'°3 Mezősi K .: i. m . 68— 72. 1.
i"* OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 22. (1770.) 
i"* Uo. Lad. A. fasc. 33. No. 40. (1771.)
123 Uo. Lad. A. fasc. 33. No. 51. (1775.)
i"! Bp. 2. Áll. L t. APM. X V II/A  No. 58. (1775.); uo. fasc. X V II. No. 71. (1775.); OL. H tL t. 

AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 50. (1776.)
i"* P l. Sopron m .: uo. TU. Sopron m ., M attersdorf, Oberpetersdorf, Zemenye, W iesen; 

Moson m .: uo. Moson m ., Curndorf, Pam dorf; Zala m .: uo. Zala m ., Maroff; Szepes m .: uo. 
Szepes m ., F ridm an; Pozsony m .: uo. AT. Lad. D. fasc. 61. No. 2. (1769); Trencsén m .: uo. Lad. 
D . fasc. 50. No. 2.

123 Uo. TU . Moson m ., Hegyeshalom ; uo. Sopron m ., Donnerskirchen, Purbach, Szent- 
györgy.

123 Uo. AOe. Lad. D. fasc. 17. No. 5. (1771.) 
n °U o . AT. Lad. D. fasc. 56. No. 2. (1779.)
in  Koio.stúr; ,S'.— Őré rí N .. i. m . V /l. 639. 1. (1768), Nagy .Szeder I . ,  i. m. 80. 1. (1787.) 
i "  Vö. OL. H tL t. TU. Bihar- és A rad m .
113 Uo. Arad m ., Dézna. Följebb nevezett helységek: A rad, Makó, Szeged, Szentes, H ód

m ezővásárhely, Gyula.
i "  Uo. ÁOe. Lad. A. fasc. 33. No. 57. (1777.)
*'3 Uo. TU. Borsod m ., Edelény (1770.)
" i E ladási tila lm at ta rta lm aznak  pl.: uo. H eves m ., V árkony. E lővásárlási jog fenn tar

tá sa : Bar&ards Lajos.- N agykanizsa. B p., 1929. 27— 30. 1.; OL. E szterházy  cs. bp. lt. Á cta Dom. 
Ozora 1756. No. 12.; .S'zaóó Dezső: A  m agyarországi úrbérrendezés tö rténe te  M ária Terézia korá-
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ban. Bp., 1933., Irom ányok 30/4. 394. 1.; OL. K L t. U rbaria  e t  Conscriptiones, fase. 60. N o.78. 
(1731.)

i "  B p. 2. ÁH. L t. APM. X V I/A . No. 62.
OL. H tL t. AT. Lad. C. fasc. 9. (1756.)

'i°U o . E szterházy  család ta ta i h itb izom ányi levéltára , Dom. Sem pthe, c. 15. fasc. 3. 
No. 17.'

1 2 ° Uo. E szterházy  cs. bp. lt. A cta  Dom. S ü ttö r, 1765. No. 12., 1771. No. 57.
" i  Uo. H tL t. AT* Lad. A. fasc. 1. No. 2.
'22 Uo. E szterházy  cs. bp. lt . A cta Dom. Süttör, 1765. No. 72.
122 Bp. 1. Áll. L t. B udai It. M iscellanea Nova, fasc. 18. (1772.)
in  B p. 2. Áll. L t. In s tan tiae , IV. No. 109., 190., 248., 249., APM. fasc. X V /B. No. 19. 

(1772.) —  E  kereskedő cég vásárlásának  nagy m ére té t jobban kifejezi az 1772-ből a  pesti vám on 
á th a j to t t  ökrökről készült k im u ta tás. Á prilisban 1499, júniusban 2780, augusztusban 1014, 
októberben 1481 és novem berben 1286 az á th a j to t t  á lla tok  szám a. (Bp. 1. Á11. L t. B udai lt . 
M iscellanea N ova, fasc. 18.)

122 B p. 2. ÁH. L t. In s tan tiae , IV . No. 149. (1773.)
22° Uo. IV ., No. 117. (1773.)
22'Uo. IV. (1773.)
22° Uo. IV . No. 116. (1773.)
22° Vö. OL. H tL t. TU. Pest, Fejér, Bács, Tolna, Esztergom , K om árom , N ógrád m.
2°° B p. 1. Á11. L t. Protocollum  deputation is nund inalis 1776— 1785., 155— 156. 1. (1780.) 
2°'U o. 177— 178. 1. (1780.)
2°2 Uo. P ro t. dep. nund . 1768— 1773., 122— 123. 1. (1771.)
233 OL. H tL t. TU. Szatm ár m ., Csengerújfalu; uo. Szepes m ., H unsdorf; uo. Ugocsa m ., 

T iszaújlak.
2°° B p. 1. ÁH. L t. P ro t. dep. nund . 1776— 1785., 133— 134. 1. (1779.), uo. (1779.); OL. 

H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 13. (1762.)
23° OL. Orczy cs. It. A cta Séd. Dorn. ASK. 1. (1792.); uo. H tL t. TU. B ihar m ., B agam ér, 

N agyiéta .
'3 'Vö. TU. Bács, B aranya, Tolna, Fejér, Pest, N ógrád, Esztergom , K om árom , Győr m.
231 Uo. E szterházy  cs. bp. lt. A cta  Dom. S ü ttö r, 1756. No. 72.
13° Vö. uo. H t. L t. TU. B ars, H o n t m.
i3° Uo. AT. Lad. D. fasc. 61. No. 33. (1771.)
i°°U o. K L t. U rbaria  e t  Conscriptiones, fasc. 89. No. 92. (1750.)
i°i Uo. H tL t. TU. Zemplén m ., Tarczal.
i°2Uo. AT. Lad. C. fasc. 22. (1779.)
*°°Uo. AOe. Lad. A. fasc. 33. No. 33. (1773.); uo. AT. Lad. D. fasc. 49. No. 2. 
i°*Bp. 2. Áll. L t. In s tan tiae , IV. No. 130. (1773.) 
i°°Uo. APM. X X /A . No. 49. (1779.)
*°*Uo. F ö ldváry  család levéltára  (1787.).
'" B p .  1. ÁH. L t. B udai It. M iscellanea Nova, fasc. 18. (1772.) 
i°°U o. P ro t. dep. nund . 1768— 1775., 119— 120. 1. (1771.); uo. (1773.)
'° °U o . 91. 1. (1778.)
1 ° 'Uo. 64. 1. (1770.) és 141. 1. (1779.)
i°2 OL. H tL t. AT. Lad. D. fasc. 61. No. 12. (1770.)
' 3 °  Uo. Lad. D. fasc. 61. NO. 1. (1769.)
'3° Bp. 1. Áll. L t. Protocollum  nundinale. C ontinuatio  Protolli N undinalis super Pecoribus 

e t  Pecudibus in N undinis P es tien s ib u s .. . incidentibus em ptis e t vend itis . . .
133 OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 11. (1759.)
13° Pl. uo. TU. Zemplén m . Felső-Bereczki.
'31 Benyiyez III. Dénes.' A m agyar szarvasm arhatenyésztés és kereskedelem m últjából. 

M agyar G azdák Szemléje, 1934. 224. 1.
'3°Ko?woréczy <?yöryy.* B orkivitelünk észak felé. K assa, 1944. 119. 1. 
i3° OL. H tL t. AT. Lad. C. fasc. 42. (1745.) 
i°°A*ítgy .Szeder I..* i. m . 77., 110— 111. 1.
i°i Ceglédi Városi L evéltár, Levelek 1760— 1799. No. 71. (1763.), Bp. 2. AH. L t. In s tan tiae , 

IV . No. 261. (1776.)
i°2 Uo. APM. X IV /A . No. 1. (1737.)
'°3 OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 11. (1759.)
i°° Breznay I..* i. m. 231. 1.
i°°Bp. 2. ÁH. L t. APM. X IV/A. No. 4. (1768.)
"°O L . H tL t. TU. Zemplén m., M ád, Tarczal.
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"".Szűcs í-t/HíÍH. Debrecen város történelm e. Debrecen. 1871. T1I. 799. ). (1744.)
'"SBp. I. All. L t. Budai lt. L ocum tenentialia  an tiqua. 1328. (1784.)
" 'U o .  1283. (1775.)
" ° O L . H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 33. Xo. 39. (1772.)

BoAduweczÁ:y Bdwu.' Csanád várm egye nem zetiségi és gazdasági viszonyai a  X V JII. 
században. Makó, 1940. 166— 167. 1.

OL. H tL t. TU. Zemplén m .. K is-Géres. K is-B ozvágy, K irályhelm ecz.
"3 é'. de FcHner.' I tinéra ire  ou voyages en H ongrie. Liege, 1820.

.Vödör Jenő.- Tessedik Sámuel, Szarvasi nevezetességek, azaz Szarvas mezőváros gazda
sági krónikája, Bp. 1938. 62. 1.

'" N a g y  -Szeder A. i. m. 80. 1. (1787.), Koloewiri .S.—Ócári X .. i. m. V /l. 639. 1. (1768.) 
'"G andct Bé/u: Földrajzi megfigyelések az O rm ányságban. Földrajzi Közlemények, 1938. 

40— 41. 1.
L. 124. jegyzetet.

' "  Bp. 2. All. L t. In s tan tiae , W . No. 276. (17ő7.)
'" U o .  IV. No. 248. (1773.)
" ° U o . IV. No. 116. (1773.)
""  M agyar mezei és házi gazdaságnak K alendáriom a. . . k iadato tt P. P. I. álta l Pesten 

1796. 243. 1.
*s- OL. H tL t. TU. Szatm ár m ., Uszka.
'"3 Uo. H eves m., Sár, T iszaders, Tiszaszentim re.
's* N ádor J..- i. m . 86. 1.
'S3 BuÁ-ác.s Károly.- A B alatonvidék fö ldrajza kétszáz év elő tt. Bél M átyás „N otitia  Comita 

tuum  Veszpremicnsis, Simeghiensis et Szaladiensis" c. kéziratának  fordítása és ism ertetése 
A M agyar Biológiai K u ta tó in téze t M unkái, XV. T ihany, 1934. 273. 1.

'S' OL. H tL t. AOe. Lad. A. fasc. 20. No. 2. (1753.)
"" Uo. Orczy cs. It. A cta Séd. Dorn. ASK 1. (1792.)
'ss Ceglédi Városi L evéltár. Levelek. 1760— 1799. No. 137. (1799.)
" 'B p .  2. All. Lt. Földváry  cs. lt. (1790.)
'" O L .  H tL t. AOe. Lad. B. fasc. 16. No. 69. (1766.)
" 'U o .  AT. Lad. A. Fasc. 4. No. 2. (1779.); uo. Lad. D. fasc. 49. No. 1. (1767.)
" " U o . Orczy cs. It. A cta Séd. Dorn. ASK. 4. (1791.)
"3 P l. uo. H tL t. TU. U ng m.. Mocsár; uo. TU. B ihar m ., É rtarcsa , K ákád.

Uo. TU. Zemplén m., Páczin, Szerdahely.
"3 „H i, beneficium ex Caulibus, Peponibus, ac aliis te rrae  nascentiis habent, quando

quidem penes C ivitatem  Episcopalem Quinque Ecclesiensem degentes, om nia sua etiam  dom es
tica  industra lia  d istrahere po ss in t."  Uo. B aranya m ., Ném ethi.

"3 Uo. Nógrád m. Óvár.
'3 ' Uo. Torna m., Jabloncza.
"3 Bp. 2. All. L t. APM. X V I./B . No. 32. (1772.); OL. H tL t. TU. Fejér m ., Bodajk, 1768-as 

panaszlevél.
'"?'assedi'& Bdaund. A paraszt em ber M agyar Országon. Pécs, 1786. 204 1 
""TessedM: B..' i. m . 212— 213. 1.

3 . H a n b :

n p o ő J i e M b i  c Ő M i a  x p e c T b H H C K o R  n p o n y K t f H M  B o  B p e M H  y p e r y j i u p o B a H M H

öapmuHb! B BeHrpwH

P a ő o T a  CTaBHT ccő e  a a a a u y  naiÍTH pem cH tte  negO TopM x npoőjieM  g p e c T b g H c g o ro  TOBap- 
H oro  npon3BO,acTBa B XV111 B. n p a  no.M omn n c c a e / to n a n n a  cB naei! g p c c T b a n c iB a  c pttm<0M . 
T a x o e  H a n p a s a e n n e  n c c a e a o B a m ta  o n p an ;tM B acT ca  n  HCTO'tHHgaMu, ocB euiatou tnM n B n epB yto  
o u e p e /tb  MMeHHO 3TH B onpocM . HcxoHHMM nyHKTOM H c c jte /to n a m tn  n B a a c T c a  goaH tecTBC H - 
m.tU a n a ju t3  pMHKOB, T ax  g a g  B XVI11 B. B B c m  p u tt (n o /tpa3yM eB aeT cn  T e p p n T o p n n , n a x o a u -  
B tu a n c a  n o a  BJiacTbto u eH T p aab ttM x  npaBHTeabCTBCHHMx opraH O B ) TOBapooőMeH o cy m ecT - 
BBUJtCH ő o jtb m e it wacTbto n a  a p .v a p g a x .  3*roMy CToacTtuo n p e a m e c T B o u a j]  a cy x co T aeT H n it 
n e p n o a  BOCHHbtx p a ;;p y u te n n n . hloBt-nt at^OHOMit^tecgnü no/U'CM n p o a B jta .a c a  t t e a ta y  n p o an M g  
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n B BoccTaHOBJteHnn, pocié n ycTpoennn npexcne pa3pymeHHbtx Hp.MaponHMX MecT. Wnc.no 
npMapoK B xoHHe Bexa 6btno 555, T. e. OHO He nocTurano Hx Buena no )526r.M3 3Toro 
Mon<Ho 3axn]0BHTb, BTo OHH B03nnKJtn nnn 3aMemcHnn npemne pa3pymeHHMx npMapox. 
Ha oómec nonowemte sxOHOMHxn eme B őonbumH Mepe, BCM a Tu micnoBbie nanm.ie, xapax- 
TepHa nnoTHOCTb pbmxoB. KapTa 3Toíi nnoTHocTH — ecnH npennonaraTb, MTo pbtHxn ycTpan- 
Banucb cooTBeTCTueHHo noTpeŐHOCTHM TOBapooC.\iena — noKaabmacT nBonxoe HanpaBnctme 
oopamemm ceJtbcxoxo3nncTBennoi1 nponyxm<n: c onnoti CTopom.i, H3 uenTpanbm<)x oőna- 
cTeii cTpaHbt B ropHMc, Mano oőecneneHHMe cenbCK0X03HíicTBeHH0H riponyiomeil pationbt, c 
npyroH cTopoHbt, x 3anannM.M rpaHHna.M nnn ynoBneTBopennn noTpeŐHOCTetl BHentHen Top- 
)*OB;m.noxynaTennMn Ha pbmxax űbtnn Hecenbcxoxo3ancTBeHHOe HaceneHne,ToproBHbt, xpecTb- 
HHe, Boílcxa. Pant' nonHOTM xapTttm.; nano eme noSannTb, nio ncnnocTb pbmxoB B roponax 
H cenbcxHx roponxax 6btna BecbMa pa3nnBHoii. C ronxH spcHHn npunnTHH cenbcxoxo3HH- 
CTBeHHMX TOBapOB pa3ntmanHCb pbtHXH Tponxoí) HCHHOCTH. nepBOCTenCHHMMH HBnHnHCb 
Te, Ha xoTopi.ix, xpo.Me MccTHoro nacenemtH noxynann H 6apbHHHnxn. 3na3CHne pbtnxoB 
HTOpocTenenHOH Ba>xnocTn onpenennnocb npncyTCTBHe.M onHoro unH npyroro H3 3THX (})axTO- 
poB. Menxtte >xe pHnxH nrpantt BecbMa neőonbmyto ponb c Town 3pennn nponan<n cenb- 
cxoxo3nHcTBeHHbtx TOBapOB, OHH cHaőxonn naHHbtít panoH pe.MecneHHOH nponyxanen. 
MTax, xpecTbHHCXHH c6btT 6b)n HeonHHaxoBO HanpaBneH Ha Bee pMHxn.

Cenbcxne ntonn xopomo pa3ŐHpatoTcn B ycnoBHux cőbiTa TOBapa n B03HT CBOH npo- 
nyxTM Bcerna Tyna, rne HeT cooTBCTCTBytomero npotmBoncTBa n rne omt, cnenoBaTenbHp, 
nerxo MoryT nponasaTbcn. BbtGop MccTa cóMia onpenenneTcn Tpe.Mn tj)axTopa.Mn: rpyn- 
HOCTHMH TpaHCtlOpTa H 3aTpaT0H BpeMCHH B CBH3H C pacCTOHHHCM, XOnxOCTbtO TOBapa H 
CMXOCTbtO pMHXa.

OxoTHee Beérő nponatOT TOBap Ha Atecie. B03M0)XH0CTb 3Toro Törne Hannno, ocoőeHHo 
B nepeBHux, pacnonoweHHMx 6nH3 no por. Taxn.M oSpasoM nponam a TOBapa xpecTbHHa.MH 
oxa3anacb ({taxTopoM, oőpa3yiomH.M pbmox.

Boxpyr MecTa pMHxa co3natoTcn paOoHM. C TeppHTopnM, pacnonoxcHHbtx n npencnax 
OTnenbHbtx panoHOB, nponama HanpaBnneTCH x ropona.M. PaiíoHH 3TH MoryT Ct-tTb B 3aBHcn- 
MOCTH OT 3HaweHHH MeCT HpMapOX ŐOnbUfHMH nnH MeHbtHHMH, 0nnaX0, OHH, X3X npaBHno, 
He BbtxonnT 3a npenenb! onnoro xo.MHTaTa. MecTHbte paMXH pbtHxa npopMBatoT ncnocpen- 
cTBenHyto nponamy, ocymecTBnneMym caMHM xpecTbnHHHóM, numb B TO.M cnynae, ecnH 
peBb n,neT 0 TOBape, HenponaBae.MO.M Ha oőbmnoM Meere c6bna, nnH He ciaBme.M npen.MeTOM 
ot})HHnanbHoro ToproBoro oőopoTa. Mecia npMapox He nrpatOT Taxoíi ponn B HenocTpen- 
cTBeHHoM nponawe, ocymecTBnneMoM xpecTbnHa.MH, xoTopan cooi'BeTCTBOBana Sw nx Becy B 
ooopoTe; HexoTopMc ropona He CTantt Ba>xnM.MH McciaMH nptte.wa cenbcxoxo3HHCTBenHMx 
nponyxTOB. MecTHMH xapaxiep  nponawn nacTUBHO BbtHy>xnaeTcn cenbcxoxo3nHcTBennb[.M
Hp0H3B0nCTBCHHM.M nopuRHO.M. CBH3aHH0CTb, Bhl3BaHHan ())eonanbHOÍ) 3aBHCHM0CTb)O, TOHC 
T0p.M03HT CBOConHO.My pa3BHTH!0 npona)XH. Kpyr OŰOpOTa nponyxTOB, npOI13BOnHMbtX 
xpecTbHHa.MH, mnpc, Hex<enn ttx paííoH HenocpencTBenHOH nponawH. ripo())cccHOHanbHaH 
ToproBJtH nocpenHHBacT B nponame xpecTbHHCxHx TOBapOB. Flponyxib), 3axynneHHbte B 
nepeBHHX, nonanatoT Ha MecTo naanaBemm wacTO nyTe.M nenn nocpennn'<ecTBa. TaxHM 
o6pa30M H xpecTbHHCxne nponyxTM BnxtoBatoTcn B nyTH o6merocynapcTBennoH ToproBnn. 
06opOT cenbCX0X03HCTBCHHMX nponyxTOB, B KOTOpO.M ynaCTByeT H xpeCTbHHCXHH TOBap, 
HBnneTCH HcxntomtTenbHO 6onbmn<M n mnpoxH.M, HO nenocpencTnennan xpecibnucxan npo- 
nama B0 0 6me coxpanneT coon MecTHMH xapaxTep. üpH c6MTe cenbcxoxo3nítcTBenHbtx 
nponyKTOB Bee name uxattutmaeTCH Mewny npoH3BonHTcne.M H noipeCuTencM ToproBnn. 
Ee 3Hanenne pacTeT H B .MecTHoU nponame. Kynnn — nponawa ocymecTBnneTcn nyTe.M 
oBMeHa, nnaiema HanHMHM.MH neHbraMH nnn xpenHTa.

H3 H3 3HMH0H CBH3H pbIHXOB c6b!Ta H xpCCTbHH MOH<HO CRCnaTb Bb]BOn, xacatomHHCH 
nexOTopbtx cBoeo6pa3HMx nepi* xpecTbHHCxoro TOBaponpoH3BoncTBa. Ecnn onpenenHib
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CTOHMOCTb pMHKOB Ha OCHOBaHHH TOrO, B KaKOH nponopHHH HaxoaHTCH KpeCTbHHCKOe 
TOBaponpOH3BORCTBO K no rpc6noCT^M eMKOCTH CTpaHH, MOWHO yCTaHOBHTb, UTÓ OHa OMCHb 
CJtaőa. KpecTbHHCKOe Tonaponpon3BOjíci'BO, xoTH H BKjnoHaeTcn B o6opoT, ne HbtsbtBaeT 
yBeanMeHHH TOBapooŐMeHa. npeHMymecTBeHHO AsecTHMil xapaxiep npoaan<n cBHaeTMb- 
CTByeT o TOM, MTo np0H3B0WTB0 H npo;ta>Ka pa3omj]ncb. Bo3Mox<HocTH HawHBM, conyT-
CTBytOmne T0Bap0[]p0H3B0^CTBy, ROCTynHbt KpeCTbHH TOJlbKO JlHHIb B 06j!aCTH npOH3-
BORCTBa. TaKMAl 0Őpa30M B npOH3BO;lCTBC HOHBJMtOTCH CJie^H CneHHaj!H3aniiH, HO OTCyT- 
CTBHe pa3btCKHBaHHH pMHKOB B HeJ!HX HaWHBM CBH êTeJlbCBTByCT 06 OTCyTCTBHH HCJlCHa- 
npaBaeHHOCTH B npon3BORCTBe nponawH. noaHOe :)cnoj!b30Banne pMH«a orpanHBn-
BacTCH H ({teoaaabHOH CBH3aHHocTbto, o^Haxo rjiaBHoc npennTCBHe B cneonaj!H3aHHH H 

KOJlHMeCTBeHHOM poCTe npOH3BOWTBa CKpMBaeTCH B yCJtOBHMX pblHKa. Mro6[)[ TOBaponpOH3- 
BoacTBO yBeaHMHBaaocb, npewae Bcero ^Ojin<en pactnttpinbcn pMHOK noipeoHTcaen. ^eo.aaab- 
Han CBH3annocTb B npoH3BOWTBe npenn*rcTByer oRHaxo ne Toabxo B03M0)KH0CTH nan<nBM, 
HO H caMOMy npon3BO,aci'By — nyTe.M pacmHpeHHH SapcKHX 3anameK. H.Menno nosTOMy 
aaJ]bHeÜH]HÍ4 POCT pMHKOB HCH3CeH<H0 npHBORHT K paSJtOWeHHtO OTHOmeUHÍi MOK/ty nOMe- 
mHKaMH H KpeCTbHHaMH.

noaBOAH HTorn, paCoTa ycTanaBjiHBaeT, Bio xpecTbHHe conpHxacatoTCH c pMHKOM 
o6H3aTej]bHÓ, jiHőo B KaMecTBc ero axTHBHoro nocTaButmo, j]n6o — naccHBHoro noTpeCn- 
TeJ!H; Ha OCHOBaHHH 3TOrO HCOCXÔ HMO pacCMaTpHBaTb pojlb KpeCTbHH B 06pa3OBaHHH 
pMHKOB, KaK BaWHMK 3K0H0MHMCCKHH $aKTOp.
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A H árm as K is T ükör
m in t a  m ag y ar tö rténelem  tan ítá sán ak  a iap ja  

a XIX. század e!s6 felében*

A magyar oktatás- és neveléstörténet kutatói a XIX. század első felének 
iskolatörténetében gyakran találkoznak a Hármas Kis Tükör című tankönyv 
nevével. Források, feldolgozások és a kor jelentős képviselői egyaránt sűrűn 
emlegetik. A Tiszáninneni Ref. Superintendentia 1776-ban készített tanterve 
már előírja, hogy az éppen e tanterv által elrendelt új tárgy, Magyarország 
földrajza és történelme a Hármas Kis Tükörből taníttassák.* A későbbi év
tizedek tantervei, az ún. Litteraria Deputatiúk javaslatai ugyancsak vál
tozatlanul továbbadják ezt a rendelkezést az egymásutáni nemzedékeknek.^ 
Ugyanezt látjuk a többi egyházkerület iskoláiban is. A Tiszántúli Superinten
dentia debreceni kollégiuma számára készült 1820-as tanterv szerint a Hármas 
Kis Tükör anyagát latinra fordítva tanulták.^ Az erdélyi reformátusok híres 
nagyenyedi kollégiumának ugyanezen évből származó ,,Norma Discendi" nevű 
tanterve pedig a Hármas Kis Tükörről úgy rendelkezik, hogy az I. osztályban 
való tanításán kívül a IV. és V. osztályban is használni kell a latin, illetve 
német nyelv gyakorlására előírt fordítások formájában.** Az említett, vezető 
tekintéllyel bíró nagy főiskolák tantervi előírásaihoz igazodtak az ún. algim
náziumok — particulák — százai is, valamint a nagyobb helységek iskolái. 
Az evangélikus és csekély számú unitárius iskolák rendszerint követték a 
reformátusok példáját. Nagyjában ugyanez volt a helyzet az állami vezetés 
alá került ún. királyi katolikus iskolákban, sőt a piarista és más egyházi 
rendek iskoláiban is. Az Országos Széchenyi Könyvtárban levő Hármas 
Kis Tükör mintegy húsz példánya közül négyet a bejegyzés szerint a váci, 
budai, tatai és magyaróvári piarista középiskolákban használtak. Igaza van 
tehát annak a neveléstörténeti kutatónak, aki a múlt században megállapí
totta: ,,A Hármas Kis Tükör című népiskolai tankönyv.. .  csaknem egy egész 
századon át, csaknem minden évben kiadva, uralkodott hazánknak csaknem 
minden felekezetű magyar népiskolájában mindaddig, míg 1854-ben a hely
tartótanács taníttatását betiltotta."" Ezt a megállapítást legfeljebb azzal 
egészíthetjük ki, hogy, amint az idézett forrásokból nyilvánvaló, a Hármas 
Kis Tükör nemcsak a népiskolákban, hanem a középiskolákban is általánosan 
használatos volt.

A Hármas Kis Tükör a X I X .  század első felének legnépszerűbb, leg
elterjedtebb tankönyve volt. A benne levő tanítási anyag nevelő hatását egy
formán érezhették Magyarország és Erdély minden tanintézetében, az összes 
egyházi iskolákban, az alsó- és középfokú oktatásban egyaránt. 1771 óta 
1849-ig mintegy 70 ismert és valószínűleg ugyanannyi ismeretlen kiadásban 
jelent meg." Bátran mondhatjuk: ez volt az egyetlen ilyen általánosan elter
jedt népszerű tankönyv a X IX . századi Magyarországon.

* R észlet a  szerző „T örténelem tan ításunk  a  X IX . század első felében" c. készülő
könyvének anyagából.
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Mi volt a titka ennek a magyar viszonyok között egészen ismeretlen 
népszerűségnek ?

A Hármas Kis Tükör óriási eiterjedésének okait megjelenésének sajátos 
társadalmi és politikai viszonyaiban, a tankönyv megírásának és szerkeszté
sének módjában, valamint tartalmának igen haladó jellegében kell keresnünk.

A könyv keletkezése elsősorban az akkori magyar társadalom közmű
velődési szükségletével magyarázható. A XVI. és XVII. századi humanista 
hagyományokhoz mereven ragaszkodó egyházi iskolákban már az elemi fo
kozattól kezdve gyötörték a tanulókat a latin nyelvvel. Súlyos büntetések 
sújtották azokat a diákokat, akik nem tudták, vagy nem akarták megtanulni 
Horatius nyelvét. A latint legtöbbször már az elemi fokozaton kezdték 
tanítani.

Ugyanakkor, a XVIII. század második felében megindult a hatósági 
nyomás a német nyelv erőszakos terjesztésére is. A német nyelv használatának 
terjedése érdekében állott a hazánkat kizsákmányoló Habsburg-rendszernek. 
Minél többen tudtak németül, annál könnyebb volt az országot magyarul 
nem tudó hivatalnokokkal kormányoztatn'. A bécsi kormány ekkorra már 
hazánkat egészen beleillesztette a Habsburg-birodalom gazdasági érdekeinek 
szolgálatába. Ezeket az érdekeket képviselte a magyar ipar és kereskedelem 
fejlődését megbénító vámpolitika. A Habsburg-uralom gazdasági és politikai 
érdekeit biztosította az országban állomásozó idegen hadsereg. Ezt a had
sereget német tisztek vezették, akik magyarul nem nagyon tudtak. Nyilván
való, hogy a hivatalos hatóságokkal való érintkezésben a német nyelv Magyar- 
országon is egyre nagyobb szerepet kapott és a bécsi udvar csakhamar meg
kísérelte a német nyelv elsőbbségének biztosítását a hivatalos latin nyelvvel 
szemben.

A fenti ok mellett a német nyelv terjesztésének végső célja a magyarság 
beolvasztása volt. 1770-ben elrendelték, hogy a városi tanítók tanuljanak 
meg németül. 1773-ban egy hasonló rendelet Erdélyben kötelezte a tanárokat 
és tanulókat a német nyelv tanulására. A helytartótanács 1774-i rendeletében 
azért biztatta a magyar ifjakat a német nyelv tanulására, mert a katonai, 
kamarai, sőt a megyei hivatalok betöltéséhez is szükséges a német nyelvtudás. 
Mindezeket a rendelkezéseket betetőzte a Ratio Educationis, mely elemi és 
középiskolákban egyaránt kötelezővé tette a német nyelv tanulását.'

A latin nyelv egyeduralma mellett tehát a magyar közművelődés ügyét 
most már a német nyelv erőszakolt terjesztése is fenyegette. Az utóbbi veszélyt 
fokozta a magyar uralkodó osztály elnémetesedése. Főuraink legnagyobb 
részét Hécshez fűzte az udvar csillogó fénye, a németekkel kötött házasságok 
hatása, a kitüntetések és adományok mézes madzaga. A köznemesség tekin
télyes része latinul beszélt és a főurakhoz hasonlóan Bécs felé kacsintgatott. 
Mária Terézia intézményesen is megpróbálta a köznemesség megnyerését a 
bécsi magyar nemesi testőrség által.

A magyar közművelődést és nemzeti szellemet fenyegető veszély ellen 
több helyen indult meg a védekezés. Ilyen a Bessenyei György és társainak 
ismeretes mozgalma, mely éppen Bécsben, a magyar nemesi testőrök között kez
dődött. Ilyen, az előbbitől egészen független kezdeményezés, amely Nagykőrösön 
a magyar polgári fejlődés e sajátos városában indult meg és célja a magyar 
anyanyelvű alsófokú oktatás megteremtése volt. E merésznek látszó, de 
következményeiben felmérhetetlen jelentőségű célkitűzés első eredménye volt 
Losontzi Hányoki István Hármas Kis Tükör cimű tankönyve.
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Losontzi Hányoki István, a könyv szerzője, a nagykőrösi református 
gimnázium professzora volt. Életéről nem sokat tudunk. Születésének helye 
éppolyan bizonytalan, mint származása. Némelyek szerint a Somogy megyei 
Bolhás községben, mások szerint Debrecenben született. Sírja is ismeretlen. 
Azt tudjuk, hogy a debreceni református kollégiumban tanult. Innen jutóit 
ki tanulmányai folytatására az utrechti egyetemre. Két évig tartó egyetemi 
tanulmányok után hazatérve. 1741-ben nagykőrösi professzor, majd igazgató 
lett. Mind hivatali, mind családi és közéleti magatartása mintaszerű lévén, 
híre, neve, tekintélye egyre növekedett. Az iskolában 28 évig tanárkodott. 
A gyermekeket nagyon szerette. Tizenhét saját gyermeke mellett állandóan 
volt a családjában néhány árva gyermek, akiket sajátjaival együtt nevelt fel 
és gondoskodott róluk. 1769-ben megsüketült és ezért professzori hivataláról 
lemondott. A város, melynek vezetősége nagyrészt azonos volt az ottani 
református egyházközség vezetőségével, szeretettel gondoskodott az érdemes 
professzor szükségleteiről. Losontzi még 11 évig élt lemondása után.s Nyugalmi 
idejének első évében írta meg híres könyvét, két részben. Az első, 1771-i 
kiadás még csak a Szent Históriát, továbbá Magyarország Kis Tükörét tar
talmazta, míg az 1773-i második kiadás már Erdélyországot is magában 
foglalta.

A  kön yv teh át a fenti tartalm i beosztás m ia tt k ap ta  ism eretes nevét. 
E lső része a bibliai történeteket ism erteti —  ez a  Szent H istória —  a m ásodik 
M agyarország földjének, a lkotm ányának és történelm ének leírását adja. míg 
a harm adik E rdély földrajzát, a lkotm ányát és történelm ét részletezi. A z első 
részét képező Szent H istória csak átdolgozás, a  m ásodik és harm adik rész 
Losontzi eredeti m unkája, noha eg y  két m inta h atását felism erhetjük a szö
vegben és a szerkesztésben.

Az első rész Osterwald János Frigyes svájci francia teológus művéből 
származik. Ez a kis könyv a bibliai történetek válogatott anyagát tartalmazta. 
Maróthy György debreceni professzor, a magyar nyelvű oktatás egyik leg
első képviselője fordította le magyar nyelvre a XVIII. század első felében. 
Maróthy prózai fordítása A Szent Históriának Rövid Summája címen több 
kiadást megélt a Losontzi könyvének megjelenése előtt. Losontzi ezt a Ma- 
róthy-féle prózai fordítást használta fel a Kis Tükörhöz. A szövegét kérdés
felelet formájában kátészerűen átdolgozta és kiegészítve Magyarország Kis 
Tükörével, 1771-ben Pozsonyban A szent históriának summája cím alatt 
kiadta. A kiadvány címlapján a következő szöveg olvasható:

A  S Z E N T  
H I S T Ó R I Á N A K  

S U M M Á J A  
mellyben

A Z  I S T E N  A N Y A S Z E N T E G Y H Á Z Á N A K  
e világ  terem tésétől fogva, a ' K eresztyén  

V allásnak elterjedéséig le tt  dolgai, a ' Szent 
írásból rövid Kérdésekben és Feleletekben 

fo glaltatván  elő ad atta tn a k .
É s most 

M agyar Ország 
K is  Tükörével 

a z a z ;
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oily könyvecskével, a' melly Magyar Országnak Földét,
Polgári állapotját, és a 'Magyar Nemzetnek Históriáját 

summásan kimutatja, a' Tanulóknak nagyobb elő menetelekre 
megbővíttetvén kibocsáttatott 

P o s o n y b a n
Nyomtattatott LÄNDERER JÁNOS MIHÁLY 

költségével és betűivel.
1771.

E címlap és az előszó néhány mondata világosan szemlélteti előttünk a 
szerző óvatos eljárását. A címlap felső részén olvasható és a legnagyobb 
típusú betűkkel szedett három sor ,,A SZENT HISTÓRIÁNAK SUMMÁJA" 
nyilvánvalóan azt a látszatot akarta kelteni, mintha a könyv tartalmának ez 
a része lenne a legfontosabb. Az ezután következő sorok már kisebb formájú 
betűtípussal szedve, szerényen ismertetik a Szent História Summáját s lénye
gesen kisebb alakú betűkkel a Magyarország Kis Tükörének tartalmát.

A könyv egyházi jellegű részének szándékos kiemelésével a szerző azt 
remélhette, hogy az akkor teljesen egyházi kézben levő cenzúra emberei előtt 
nem lesz annyira feltűnő a magyar alkotmánytani, földrajzi és történelmi 
részek anyaga és szelleme. Ezt az elgondolást tükrözik a ,,Kegyes Olvasó" 
címen közölt előszó első sorai. ,.Tapasztaltam nem kis örömmel — h ja Losontzi 
—, hogy az oskolákban már bévétetett Szent Históriának Summájából szép 
előmenetellel gyakoroltatnak a tanuló gyermekek. Hogy azért többre is me
hessenek, hozzá ragasztom Magyarország Kis Tükörét, mely három részben 
annak mostani földjét, polgári állapotát és történetét kimutatja. Ha ki kétel
kedik e Magyar Históriátskának valósága felől: olvassa meg Tiszt. Timon 
Sámuelnek, és T. Práy Györgynek tudós Munkájit, mind ezt azokban hiteles 
bizonyságokkal, de sokkal bővebben feltalálja."

E sorok mögött szemmellátható a szerző célja: a cenzúra jezsuita irányítói
nak barátságos hangulatba ringatása, a ,,captatio benevolentiae" eszközének 
ügyes felhasználása. Mintha ezt mondta volna: ,.látjátok, milyen jámbor 
könyvre kérem a jóváhagyást — nincs benne más, mint egy kis szent história, 
no meg egy Ids földrajzi és történelmi melléklet, amely teljesen a két nagy 
jezsuita történész Timon és Pray munkái alapján készült. Ha engedélyezitek, 
csak saját dicsőségeteket hirdetitek vele."

Ha így gondolkozott Losontzi, az eredmény igazolta okoskodását. Köny
vét a jezsuita cenzorok nem bántották, és ezzel a Hármas Kis Tükör első 
kiadása elindult hódító útjára. Két év múlva a szerző új mellékletképpen 
Erdély leírását is hozzácsatolta Magyarország Kis Tüköréhez. így  lett az 
egykori Szent História Summájából Hármas Kis Tükör. Ezt a szerző mindössze 
néhány szóból álló változtatással jelentette be az olvasóknak. Az előző kiadás 
előszavának már idézett első mondatát így folytatta: „Hogy azért többre is 
mehessenek, Magyar és Erdélyországnak ezen Kis Tükörét, melly Három 
Részekben, annak mostani Földét, Polgári állapatját és Históriáját summásan 
kimutatja, nem tartottam illetlennek hozzá ragasztanom."^

A könyv elejére tett és elsősorban hangoztatott, tehát a cenzorok felé 
legfontosabbnak feltüntetett 28 oldal terjedelmű „Szent História" így bővült 
ki 1771-ben 113 oldalas magyarföldrajzi, alkotmánytani és történelmi anyaggal,
1773-ban pedig a 48 oldal terjedelmű új anyaggal, Erdélyország Kis Tükörével. 
E sajátos szerkesztés végeredménye egy látszólag egyházi jellegű tankönyv
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lett, mely 28 oldalt kitevő terjedelemben ismertette a. bibliai történeteket a 
világ teremtésétől Jeruzsálem pusztulásáig, majd csak úgy ,,mellékletképpen" 
161 oldalon foglalkozott Magyar és Erdélyország, a ,,két magyar haza" le
írásával, alkotmányával és történelmével. Ez utóbbi, tehát nem egyházi 
jellegű ismeretanyag körülbelül hatszorosa volt a címlapon feltüntetett és 
elsősorban hangoztatott Szent História terjedelmének.^ A tények tehát mind 
egyetlen következtetés felé mutatnak: a szerző az egyházi jelleg kidomborí
tásával egyházi formában akarta biztosítani az első magyar nyelvű földrajz, 
alkotmánytan és történelmi tankönyv megjelenését. Mivel a cenzúra akkor 
m ég— 1771-73-ban— elsősorban egyházi szempontból nézte az eléje kerülő 
kéziratokat, a nagyterjedelmű mellékletet — hála a szerző előbb ismertetett 
körültekintő bölcsességének — engedélyezte. És magyar szempontból ez volt a 
döntő, a kívánatos. Egyházi jellegű, vallásos célú, magyar nyelven írt könyv 
már addig is jócskán akadt. De gyermekek számára használható, magyar 
nyelvű földrajz, alkotmánytan és történelem tankönyv még addig nem jelent 
meg. A Hármas Kis Tükör eme részének döntő fontosságát az bizonyítja 
legjobban, hogy jó pár tucatnyi kiadása a Szent História nélkül jelent meg 
később, vagy pedig olyan változatban, melynek végére került a bibliai rész.

Ügy látszik, hogy a Magyarországnak Kis Tüköré című rész első fejezete 
több minta alapján készült. Losontzi valószínűleg egy magyar és egy svájci 
mintát használt fel a földrajzi rész megírásához. A magyar minta Szatmárné
meti Pap István Magyarország versekben való rövid leírása című 1756-ban 
megjelent kis műve. A másik pedig valószínűleg Samuel Frédéric Osterwald 
számos kiadásban megjelent francia nyelvű földrajz és történelemkönyve." 
Ennek címe Corns de géographie élémentaire, suivi d'un cours de géographie 
historique ancienne et moderne et de sphere. 1757-ben jelent meg először.

A svájci szerzőt műve megírásában két alapgondolat vezette. Az egyik 
a gyermeki lélek természetéhez való alkalmazkodás a könyv anyagának mód
szertani feldolgozásában. Ez úgy érvényesült, hogy Osterwald a földrajzi 
ismereteket kérdés-felelet formában tette könnyebben elsajátíthatóvá a gyer
mekek számára. Mint láttuk, Losontzi szintén kátészerűen dolgozta fel a 
földrajzi ismeretanyagot és van olyan kérdése, amely majdnem teljesen azonos 
fogalmazású az Osterwald hasonló tárgyú kérdésével. Pl.

OxierwitMnd?.' K érdés: Comm ent divise-t-on la te rre  en généra!?
Fe!o!et: On Ia divise en quatro parties principales, i'E urope, l'Asie, l 'A friq u o e t 

l'Am érique.
K érdés: H án y  részei vágynak a  kerék Földnek?
Felelet: Négy: E urópa, Ázsia, A frika és A merika.

A Hármas Kis Tükör szerzője nyilvánvalóan ismerte Osterwald művét, 
hiszen Osterwald Sámuel a Szent História eredeti szerzőjének, Osterwald 
Frigyesnek unokája volt. Mivel a külföldről hazatért magyarországi profesz- 
szorok továbbra is állandóan érdeklődtek a külföldi tudományos művek iránt, 
egészen valószínű, hogy Losontzi is tudomást szerzett erről a műről. Annál is 
inkább, mivel Osterwald Frigyesnek Maróthy fordította könyve olyan nagy 
sikert aratott. Ilyen előzmények után természetszerűleg érdeklődött afelől, 
vajon van-e még valamilyen műve ennek az Osterwaldnak? És igy csakhamar 
rá kellett bukkannia Osterwald unokájának fent idézett könyvére.

Osterwald második alapgondolata az elsővel való szoros összefüggésben 
az anyanyelv használata volt. Ezzel ő az ókori történelem anyagának meg-
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ismerését szerette volna elősegíteni. Amint szó szerint kifejti, .lehetővé akarta 
tenni az ókori történelem eredményesebb és kellemesebb olvasását: mert 
eléggé meglepő, hogy földünk eme részének megismertetése céljából készült 
műveket mind latin nyelven írták.

Ha most ezzel az Osterwald-féle elgondolással összevetjük Losontzinak 
a Hármas Kis Tükör előszavában olvasható nevelési célját, rögtön szembe
tűnik a nagykőrösi professzor eredetisége és különlegesen magyar célja.

„G yerm ekeknek írt um, azért-ia gyerm eki elméhez alkalm azta to tt módot sztikség vala 
követnem . T udjuk, hogy a ' gyerm ekek a ' ritmizál&sban igen gyönyörködnek, és a ' Verseket 
örömmel tanu lják : ez októl in d ítta tv án , a ' Vármegyékben lévő nevezetesebb Helységeket Ver- 
setskékben foglaltam , hogy azokat m inden unalom  nélkül meg tanu lván  állhatatosan etméjek- 
ben meg ta r tsák : hogy pedig érthessék, alájok te ttem  rövid világositásokat.

M agyar Gyermekeknek m agyarul Írtam , nem idegen nyelven, m ellyet nem  értenek. Sőt 
vallyha m ár valaha fe l-állítta tnának  a ' m i N em zetünkbon-is a ' M agyar Oskolák, a ' mellyekben 
a ' szükséges dolgokra m agyar nyelven ta n ítta tn á n a k  elsőben gyerm ekeink! úgy sem ezek ide- 
jek e t; sem a ' Szülék költségeket haszontalanul ol-ncm vesztenék.

De ez a ' mi Oskoláinknak nagy fogyatkozása, hogy m indenütt m inden külömbség nélkül 
a ' G yermekek. Celláriusra, Deák R ud im en tára  szo ritta tnak , a ' mellyeknek paraszt állapatjok- 
ban  soha semmi hasznát nem vehetik.

Sokkal hasznosabb volna a ' falusi G yerm ekeket m agyar o lvasásra, éneklésre, könyörgésre, 
írásra, A rithm étikára, H istó riára  és a ' K eresztyén H itnek  Á gazataira tan ítan i, m int gyermeki 
ehnéjeket ha t, h é t Deák Declinatióknak vagy R éguláknak tanulásával gvötreni. jövendő meg- 
síra th a ta tlan  károkkal.

Az Ú r Is ten  indítsa-fel a ' Kegyes Szüléknek szíveiket e ' nagy fogyatkozásnak megjobbí- 
tá sá ra , szíves jó  indu la tta l k ívánja N. K örösön 1770. E sztond. Losontzi Is tv án ." '*

Az eiőszó elemzéséből világosan kiderül, hogy Losontzi a svájci szerzőtől 
csak az ötletet vette át, ti. a gyermeki természetnek megfelelő módszert és az 
anyanyelv használatát. Ám a megvalósításban messze felülmúlta mindkét 
mintáját. Szatmárnémeti Pap István verses földrajza micsoda száraz, érde
kesség nélküli könyvecske a Hármas Kis Tükörhöz képest. És míg Osterwald 
csak az ókori történelem megismertetését akarta az anyanyelv használatával 
biztosítani, Losontzinál ebből a magyar nyelvű népiskola nagyszerű elgon
dolása bontakozott ki. A Hármas Kis Tükör tartalmával és páratlan népszerű
ségével csakugyan megteremtette a magyar nyelvű népoktatást.

A híres tankönyv tartalmát vizsgálva mindenekelőtt a belső egység 
szilárdsága tűnik fel. Mint a címből látható, a szerző tulajdonképpen Magyar- 
ország és Erdély földrajzát, alkotmányát és történelmét foglalta össze népszerű 
formában. Tehát olyan ismeretanyagot, mely ma három külön tantárgy, 
ámbár egymással a legszorosabb összefüggésben vannak. A magyar népoktatás 
szempontjából igen szerencsés körülmény volt, hogy ezt a három egymással 
oly szoros kapcsolatban levő tantárgyat egyetlen kötetben ugyanaz a szerző 
dolgozta fel. így  a hatás is egységes volt: a földrajz, alkotmánytan és történelem 
anyagából mindenütt ugyanaz az erős magyar érzés sugárzott. A három tárgy 
anyagának méreteiből ítélve a Hármas Kis Tükör elsősorban történelem tan
könyv volt; a történelmi anyag körülbelül az egész könyv háromötöde. De a 
földrajzi és alkotmánytani részek is annyira át meg át vannak szőve történelmi 
vonatkozásokkal, hogy az elemzésben nem szorítkozhatunk csak a történelem 
anyagára. A könyv a maga korában a három tantárgy együttes hatásával 
érvényesült. A népiskolákban az egész anyagot megtanították. A gimnáziumok 
legalsó osztályában ugyan a tanterv csak a földrajzi rész tanulását írta elő, 
de az érdeklődő tanulók a könyvet lapozva minden bizonnyal belekaptak a 
színesen megírt s talán már ismert történelmi részekbe is. így tehát a tulajdon-
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képpeni történelem anyaga mindig a legszorosabb kapcsolatban volt a föld
rajzi és alkotmányiam anyag hatásával.

Nézzük meg most kissé részletesebben a Hármas Kis Tükör tartalmát és 
annak nevelési célját.

Már az 1773-as kiadás címlapján feltűnik a hazaszeretetre vonatkozó 
Ovidius-idézet:

„Nescio qua nata le  solum dulcedine cunctos 
D ucit, et inimem ores non sin it esse su i" .

Egy későbbi kiadás ezt már Virág Benedek fordításában így közli:

,,Nem tudom  én: m iném u édesség vonja  az em bert —
H ogy szülőföldjét el ne felejtse soha ."

A könyv további anyagában is mindenütt felismerhető a szerző egyik fő 
célja: a szülőföld és a tágabb értelmű haza iránti szeretet felébresztése és 
erősítése. E célra minden alkalmat felhasznál mindhárom tárgy ismertetésében.
A földrajz, alkotmánytan és történelem anyagának kiválasztásában, a meg
fogalmazás módjában és szerkesztésében, az egyes kérdésekre vonatkozó is
meretanyag méretezésében egyaránt ezt a célt követi.

A Szent História ntán rögtön Magyarország térképe következik. Ennek 
keleti részében majdnem egész Erdély látható, ámbár a könyv végén külön 
is közli Erdélyország térképét.

A térkép utáni lapon ugyancsak olvashatunk egy jellemző latin idézetet:
,,Patriae memoria dulcis". Mintha Losontzi azt akarta volna ezzel kifejezni:
„Amit a következőkben olvastok gyerekek, az a haza emlékét édessé teszi."
És amint könyvét végiglapozzuk, valóban ezt érezzük. Már az első oldalon 
a Magyarország határait, vizeit és tavait ismertető feleletek után a következő 
kérdést teszi fel:

K. Minémú földe vagyon?
F. Igen á ld o tt és term ékeny, mely a  term észetnek m ajd  m inden javaival bővelkedik.
K. Közbeszédben m it m ondanak felőle?
F. E x tra  H ungáriám  non est v ita : si e s t v ita , non e s t ita . 1

N in ts jobb élet, m in t M agyarországban."

Az 1832-es váci kiadás ezt már sokkal tetszetősebb versformában így 
közli:

,,X intsen m ásu tt élet csak Magyarországon,
H a  van is, de ilyen n in ts  egész v ilágon ."

Ha elgondoljuk, hogy ezt a latin mondatot és magyar fordítását majdnem 
száz even keresztül a Hármas Kis Tükörből az ország minden iskolájában 
olvasták és tanulták, megértjük óriási elterjedését és a nemesi patriotizmus 
kifejezésében játszott szerepét.

Magyarország földjének és alkotmányának leírásából, a kérdés-felelet for
mában feldolgozott ismeretanyagból az olvasók megismerhették az ország 
vármegyéit, városait, nevezetes helyeit, alkotmányát és ezzel kapcsolatban 
a különböző rendek, vallások jogait. A földleírás anyaga mindenütt a törté
nelmi vagy kulturális nevezetesség megemlítésével párosul. Az itt-ott egészen 
jól sikerült versforma valami kedves, naiv bájt ad a leírásnak. Árva vármegyé
ről például ezt írja:
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„Lengyelország szomszéd Á rva várm egyével:
Hot van Á rva, K ubin , V elitsna főidévé!.
I t t  lakik a T ótság  szűrös háznépévek 
É s a  szegénységnek él zab kenyerévé!.""

E sorokban a zabkenyéren élő szlovákok iránti rokonszenv csillan meg. 
Egészen másféle érzésre lehet következtetni a Zólyom vármegyéről szóló 
sorokból:

„Zó!yom várm egyének van á ld o tt [tatára.
Ho! akadsz B eszterce és Breznó B ányára,
L iptse, L ibet, Zólyom, R advány , K orponára,
Mcllv jó  föld sok hasznot h a jt  a  K am arára."*"

Ismerve a gyerekek kíváncsiságát, minden bizonnyal számítani lehetett 
arra, hogy megkérdezik: miért hajt ez a föld sok hasznot a kamarának? Erre 
a tanító megmagyarázta, hogy ez a kamara az ún. szepesi kamara, mely a 
Habsburg családból való király felvidéki jövedelmeit szedi össze. Éppen így 
előrelátható volt a tanulók érdeklődése az ilyen rövid mondatok után:

„K anisa, nagy erősség 1702-ben e lron ta to tt.
K tsed igen erős v á r  volt a  Tó között, 1701. e lron ta to tt.
É rsekú jvár N y itra  víznél, e lh án n y a tta to tt 1724."

A valószínű kérdésre, hogy ki rontotta le a várakat, a tanárok a száraz 
tények felsorolásával is sajátos érzéseket ébreszthettek a tanulókban. Ezek 
az érzések bizonyosan nem fokozták a Habsburgok iránti szeretetet és hűséget.

A történelmi és kulturális nevezetességek egymás után felvonulnak a vár
megyék ismertetésével kapcsolatban. I. István születési helyét, Mátyás király 
palotáit, a mohácsi ütközetet éppen úgy megemlíti tankönyvünk a földrajzi 
részben, mint a zentai és szentgotthárdi csaták helyét, valamint Szulimán 
halálát Szigetvár alatt. A kulturális központok, híres iskolák városai, min
denütt meleg szavakat kapnak, akár katolikusok, akár reformátusok. Utóbbiak 
két iskoláját Pallas táborához és oltárához hasonlítja.

„D ebretzen t is lá thadd  szép oskolájával,
Hol lakik a  Pallás zöldes táborával."*"

Erdély leírásában Marosvásárhely így szerepel:

„M aros vize m ossa Maros Szék h a tá rá t,
I t t  ta lá lod  Szent-Pál, Szent D em eter v á rá t,
Maros-Vásárhelyen nézd Pallás o ltá rá t,
S annak  halm on épü lt m esterséges v á rá t."

Amíg a ,,két haza" vármegyéinek, nevezetes helységeinek ismertetése a 
szülőföld iránti szeretetet, a magyarság történeti tudatát ébresztgette és 
erősítette, az alkotmánytani részek az ország függetlenségének, jogi külön
állásának érzéseit próbálták megszilárdítani. A kérdésekre adott válaszok 
egyrészt összefoglalják az ország jogi különállására vonatkozó adatokat, más
részt leírják a XVIII. század végétől fogva a valóságos helyzetet. A kettőnek 
ellentéte a szerkesztésben nagyon szembetűnő. Ennek az ellentétnek nyilván
való hatása lélektanilag csak a függetlenség visszaszerzésére irányuló gondolat 
kialakulása lehetett.
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Magyarország polgári állapotára nézve két rendből all — olvashatjuk a 
könyvben: a királyból és az ország tagjaiból. A magyarok első keresztény 
királya, Szent István király, Geyza fejedelem Ra volt, és ez időtől fogva a 
magyaroknak mind ez ideig rendes királyaik voltak. Magyarországot ez időben 
(ti.^a XVIII. század végén) a Felséges Ausztriai Ház bírja örökös jussal, mely
ben Leopoldus király alatt 1687-ben jutott, mert „azelőtt a királyok válasz
tással lettek/' Most Mária Terézia uralkodik örökös jussal, aki „Hétsben, 
Austriának fő városában lakik". A király koronázás által erősíttetik meg 
királyi hatalmában, az ország státusinak jelenlétében. Az országot a király 
igazgatja, a hadi dolgokat a Bellicum Consilium „amely Bétsben vagyon". 
A polgári dolgokat az országgyűlés és törvényszékek igazgatják.

Az alkotmányiam rész tárgyalásánál nagyon érdekes megfigyelni, milyen 
ügyes szerkesztéssel állítja szembe a szerző a papíron meglevő jogokat a 
valóságos helyzettel. Mikor Magyarország királyáról van szó, nyilvánvalóan 
feltűnt a gyerekeknek, hogy az uralkodó „Bétsben, Austriának fővárosában 
lakik". Ugyanezt olvashatják pár kérdéssel lejjebb, amikor a hadi dolgokat 
ugyancsak Bécsből irányító haditanácsról tanulnak. A gyermekekben feltét
lenül fel kellett merülnie ennek a kérdésnek: miért lakik a magyar király egy 
másik ország fővárosában? Miért igazgatják az ország hadi dolgait Bécsből? 
Világos, hogy e felmerült kérdésekre adható feleletek fokozták a tanulók 
függetlenség utáni vágyakozását és a Habsburgok elleni gyűlöletét.

Az alkotmányiam részben az uralkodók mindenütt mint királyok szere
pelnek. Losontzinak eszébe sem jut, hogy a Habsburg-uralkodókat itt császá
roknak nevezze. Magyarország különállósága, a királlyal szemben a státusok 
szerepe minden alkalommal kidomborodik. Ez volt az oka annak, hogy a 
Bach-korszakban a Hármas Kis Tükör tanítását a helytartótanács meg
tiltotta.

A közel negyven oldalas földrajzi és alkotmányiam rész mintegy be
vezetést képez a kétszer akkora terjedelmű történelmi anyaghoz. A cím 
szerint a történelmi anyagot tartalmazó harmadik rész a magyar nemzetről 
szól. Az első kérdés és válasz sok mindent elárul a szerző nevelési céljáról.

K. Alit soda N em zet vagy?
F . M agyar N em zet vagyok.

Az első kérdéssel tehát Losontzi a tanulók magyar öntudatát, a magyar 
nemzethez való tartozásuk érzését akarta kialakítani és megerősíteni. Hogy 
ez mit jelentett a XVIII. században, a Habsburgok előtt hajbókoló és állandóan 
a németek nagyságát, kultúráját dicsőítő előkelők társadalmában, nem kell 
bővebben fejtegetni. A szerző a magyar nemzethez való tartozás első személy
ben való hangsúlyozásával nyilvánvalóan jelentős érzést ébresztett fel a 
tanulókban. Ugyanezt a célt szolgálta a liúnok, avarok és honfoglaló magya
rok harcias tetteinek leírása. Losontzi gondolkozásmódját és pedagógiai célját 
az egyes kérdések terjedelme is mutatja. A hunok, avarok és honfoglaló 
magyarok tetteinek anyagterjedelme 35 oldal. Az Árpádházi királyok 31 oldalt 
kapnak, míg a Habsburgoknak már csak tizenöttel kell megelégedniük. Ugyan
ilyen arányok tapasztalhatók néha az egyes uralkodók tetteinek méltatásában 
is. Az Árpádházi királyok között legrészletesebben beszél IV. Béláról és Mátyás 
királyról. A Habsburgok közül II. Ferdinánd, I. Lipót és Mária Terézia kapnak 
nagyobb terjedelmet. Az erdélyi fejedelmek sorában tárgyalt II. Rákóczi
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Ferenc például hosszabb és részletesebb méltatásban részesül, mint Mária 
Terézia.

Természetesen a szerző az egyes kérdések ismertetésének terjedelme 
mellett elsősorban a szöveg tartalmával és annak sajátos megfogalmazásával 
igyekezett nevelési céljait elérni. Ezért irja le olyan részletesen a hónok, 
avarok és honfoglaló magyarok ragyogó harci sikereit.

Szerinte a magyarok szkitha származásúak. Régente napkelet felé, Ázsiá
ban „laktanak és három ízben jöttének ki" Magyarországba: elsőbenhunnusok - 
nak, másodszor avareseknek, es harmadszor hungarusoknak vagy magyarok
nak neve alatt. A hunnusok 374-ben jöttek Magyarországba Balambér király 
alatt.. Felsorolja a hunnusok hat fejedelmét, majd részletesen beszél Attiláról. 
Attila többek között mind a napkeleti, mind a napnyugati birodalomban 
nagy dolgokat cselekedett. A napkeleti romaiak azonban adólizetési ígéretük
nek nem tettek eleget, és ezért Attila a császár tartományait tűzzel-vassal 
pusztította es csaknem Konstantinápolyig vitte seregét. A kérdések és feleletek 
szövegeben gyakran bájos humor érezhető. Miután elbeszéli Attila seregeinek 
pusztítását, a következő kérdést teszi fel:

K . Hogy nézhette ezeket 11. Theodoziusz császár?
F. K önyves szemekkel, de m inthogy érövéi eiicne nem á llh a to tt, k é rt A ttilá tó l békességet.

A békességet évi 2100 font aranyért és más adók fizetéséért megnyerte. 
Valentinianus napnyugati császár is adót fizetett neki. De Attila győzelmeit 
azzal mocskolta be, hogy jámbor testvéröccsét, Blédát álnokul megölette.

Ezután leírja a catalauni ütközetet, majd az itáliai hadjárattal kap
csolatban történt eseményeket. Érdekesen emlékezik meg a modenai epizódról.

K. Minémű kegyelm et m u ta to tt  Modenához?
F. M eglátván az ottlévő püspököt G em inianust a  kőfalon járn i, kérdezte tőle, ki légvon? 

Az felelte, hogy Is ten  szolgája: mellyre A ttila : ha  te  (úgymond) Is ten  szolgája vagy, én A ttila  
Is ten  ostora  vagyok, az háládatlan  szolgák pedig m éltán  ostoroztatnak  az Isten tő l.

Nagyon érdekes a tankönyv szerzőjének szerkesztő munkája a római 
kaland leírásában. Midőn elmondja, hogy Leó pápa sok ajándékkal és bölcs 
beszéddel visszatérésre bírta Attilát, a következő módon jeleníti meg az 
epizódot:

K . M it szólott Leó p ápa  A ttilának?
F . R övid, de igen fontos O rátió t m ondo tt e lő tte, igy szóUván: A' Róm ai T anátsésK össég , 

a ' ki régenten, az egész Világnak győzedelmes U ra volt, m ost m egy-gyözottetvén, főhajtássá} 
kér tőled kegyelm et, A ttila , K irályoknak K irálya: és tsak  az t k íván ja  tőled, hogy győzd-meg 
m agadat, a ' ki m indeneket meggyőzhetsz. É rzették  a ' kovélyek a ' te  ostorodat; érezzék m ost a ' 
te  e lő tted  esedezők kegyelmcsségedet: vagy azért, hogy m agokat m eg-gvőzetteknek len ri vallják; 
vagy hogy önként paran tso la tida t tselekedni készek;

A beszéd ismertetésének pedagógiai célja csak a magyar nemzeti büsz
keség érzésének ébresztése és erősítése lehetett. ímé Attila, aki a magyarok 
egyik őse volt, legyőzte a római tanácsot, mely valamikor az egész világon 
uralkodott. Attilát a pápa királyok királyának nevezi, aki mindenkit és így 
önmagát is legyőzheti és aki éreztetheti kegyelmességét az esedezőkke!.*?

Másodszor, az avaresek jöttek ki Európába. Dáciát és Pannóniát elfog
lalták, Justinianus császárt adófizetésre kényszerítették, majd ennek egyik
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utódjától évi százezer arany adót kaptak. Fokasz császár idejében Olaszország 
eilen mentek. Gilulfus Forojuliai herceget legyőzték, városát ostrom alá 
vették. Az erős várost Gilulfus feleségének, Romildának álnoksága következ
tében vették be. Romilda ugyanis azt üzente az avaresek kagánjának, hogy 
ha őt feleségül veszi, akkor a várost feladja neki.

K . R eá álto tt-e K ágánus e ' szeretitsós Condi tzióra?
F. T e tte tte  ug^an szeretetét, de meg-vévén a.' V árost, R óm itdát elevenen nyársban  vona tta , 

így szólván: A' metly Asszony hazá já t e lárulná, illy és nem  m ás tá rs ra  vólna m éltó.

Losontzi nevelési céljára igen érdekes fényt vet ez az epizód. Ugyanis 
ezt már nem Pray előbb idézett munkájából vette, hanem Timon Sámuel egy 
másik hasonló tárgyú művéből. Mindenki.tudja, hogy mikor folyamatos ese
ményeket írunk le, sokkal könnyebb állandóan ugyanazt a forrást használni, 
mint ha egyszerre több forrásból állítjuk össze mozaikszerűen az események 
lefolyását. Ha a Hármas Kis Tükör szerzője nem tartotta volna lényegesnek 
ezt az epizódot, akkor Pray szerint irta volna le rövidebb formában az itáliai 
hadjárat eseményeit. Losontzi azonban nyilvánvalóan egy elrettentő példát 
akart a történelem anyagából bemutatni a gyermekeknek a hazaárulás tényé
nek meggyűlöltetésére. Ha elgondoljuk a XVIII. században már elég gyakori 
német-magyar házasságok következményeit, — mindjárt megértjük, miért 
kereste ki Losontzi ezt az epizódot a másik latin nyelvű forrásmunkából.^

Az „avaresek" szerencséje lassanként hanyatlani kezdett és Nagy Károly 
császár megtörte őket. Mikor meghódoltak, a császár továbbra is meghagyta 
földjeiket és keresztyén papokat küldött megtérítésükre. így  az avaresek 
..keresztyénekké lettenek és a Frantzok alatt jobbágyi állapotban éltének, 
mígnem az Ázsiából kijött Magyarokkal egybe szövetkezvén, hajdani szabad
ságukat és ditsőségeket visszanyernék".

Miután a világverő hűn és avar ősök tetteit így felsorolta, könyvünk rátér 
a magyarok történetére. A magyarok a régi hunnusok nemzetéből származnak, 
némelyek törököknek is nevezik őket. A Tanais és Volga között laktak sokáig. 
Onnan jöttek Dáciába, mivel a pátzinátzitáktól — ez a besenyők akkori neve
__megnyomattak. Mielőtt elindultak volna, két részre oszlottak. Egyik részük
napkelet, másik részük pedig napnyugat felé ment. A napkeleti irányba menők 
abban a tartományban telepedtek meg, melyet ma is Turkomanniának ne
veznek. Tőlük származnak „a mai hatalmas törökök". A napnyugat felé tartó 
magyarok Moldávia és Dátzia körül állapodtak meg, ahol 862-ben az avaresek- 
kel ..egybe kötötték" magukat. Itt választották meg fővezérül Árpádot, Álmos 
hát! A patzinatziták azonban Dáciában is háborgatták őket és ezért a magya
rok 889-ben az Ister felé költöznek.

A felsorolt előzmények után a következő kérdések és feleletek mutatják 
a szerző nevelési céljait:

,.K . A dták-e h am ar-itt jelót v itézi voltoknak?
F. Igen is: m ert Leo napkeleti tsószár őket nagy ajándékokkal segítségül h íván, Simon, 

Bulgárok Fejedelm e ellen; szép je lé t m u ta tták  vitézségeknek.
K. K im u ta tták -e  m ásu tt-is v irtusokat?
F. Ú gy vagyon: m ert Arnulfus N ém et Tsászár, hadakozván Zventibáld Morvái Fejedelem 

ellen, a  M agyarokat-is ellene kihívta. K ik is Z ventibáldot országából ki-kergették 892-ik E sz ten 
dőben.

K . H ű szo lg á la to k ért mit. nyertek  Arnulfustól?
F. Sovány Ígéreten kivül sem m it.
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K . H á t olyan könnyen hagy ták  el-veszni szo lgála toknak  ju ta lm át?
F . A m ulfusnak életében m eg-tü rte tték  m agokat, do annak  halála u tá n  dupiásan-is ki- 

tek erték  a  N ém etektől.
K . Miképen ?
F. Elsőben K arin th iába  beütvén, annak  nagy részét el-vették . A zután k é t sereget állitot- 

ta n a k  900 É szt. egyiket Olasz Országba, m ás ik a t B avariába kü ldö tték  és m indenü tt szörnyű 
öldöklést, pu sz títá st te tten ek , a  Tem plom okat felverték, Püspököket, Papokat, B ará toka t 
m inden kegyelem nélkül iovágtanak, és 20 ezer em bereket em észtettenek meg.

K . H ogy szenvedhették ezeket e V itéz N ém etek?
F . Igen nehezen: m ellyért is Ludovikus T sászár, A rnulfus fija , nagy  sereget gyújtván 

ellenek, a  L ikus vizénél vélek meg ü tközö tt 901-ben, de szörnyű kárával: m ert hadának nagyobb 
részét el-vesztette , úgy, hogy a  győzedelmes M agyarok ho lt testekből raknának  asztalokat, 
m ellyeken vendégeskednének.

K . H ogy tsendesite tte-le  ez erős N épet Ludovikus?
I -  A lisz teknek  sok pénzt ad o tt, esztendőnként való adó t is Ígért, tsak  visszamonnének."

Ezután két rövid kérdésre válaszolva, a szerző elmondja a 902-i bajorországi 
kalandozást, majd a Berengár oiasz herceg feletti győzehnet. A fő téma azonban 
a németekkel vívott harc. Ezt így viszi tovább:

„K . M int igyekezett L udovikus ellenek állani ?
F. Pannóniába küldö tte  számos népét L uitpuldus Vezér a la t t  906-ban. K ik ellen a  Magyarok 

fel-kelvén, tűzessen vélek m egütköztenek és három  napig ta r tó  hartz  u tán  a  N ém eteket igen 
m egverték, L uitpuldus Vezért is megölték, és igy egész P annón iá t elfoglalták.

K . H adakoztanak-e másfelé-is ez időben?
F- Úgy vagyon: a  M agyaroknak egyik része B ulgáriába ü tö tt, és az t adó fizetővé te tte : 

az u tá n  fordult M orvába, és az t is nagy részben elfoglalta.
K . Illy  győzedelmeik u tá n  lo-tették-é a fegyvert?
F . Semmi képon, ső t 908-ban ism ét a B avarusokat nyaggatták : az u tá n  Saxoniába ü tö tte- 

nek  hasonló szerentsével. 909-ben, ú jabban  m eghartzoltak a  N ém etekkel, F rantzokka! Augustá- 
n á l nagy  győzedelemmel, mellyből v e tt  bána tjában  L udovikus T sászár 911-ben megholt, és 
K onrádus té te te t t  helyébe T sászám ak ." '"

Az idézett részletek, valamint a könyv anyagának további elemzése 
kétségbevonhatatlanul bizonyít ják a Hármas Kis Tükör szerzőjének már előbb 
is említett pedagógiai célját. Ez nem más, mint a honfoglaló magyarok vitéz
ségének bemutatása, dicsőítése és ezzel a magyar önérzet, a nemzeti büszkeség 
megerősítése. Különösen érdekessé teszi ezt az elgondolást a németek felett 
aratott magyar győzelmek feltűnő emlegetése és kiemelése. Az egymás után 
következő kérdések és válaszok összefüggésének bemutatása olyan ügyes fogal
mazással történik, hogy amikor az egyik kérdésre adott válaszban leírja a 
német püspökök, papok, barátok levágatását és 20 ezer német elemésztését —  
s a következő kérdést így fogalmazza meg: „hogy szenvedhették ezeket e 
vitéz németek?" — az előző mondatok tartalma és az új kérdés szövege közti 
belső ellentét önkéntelen derültséget támaszt. Könnyen elképzelhetjük, 
milyen hatása lehetett ennek a német elnyomás alatt háborgó magyarokra a 
XIX. század első felében. Az ifjúság ugyanazon történelmi lecke hatása alatt 
büszke lehetett a honfoglaló vitéz ősökre és egyidejűleg megmosolyogta ,,a 
vitéz németek" akkori szerepét.-"

A m agyar ifjúságnak a  ném etek irán ti érzelm eit nagyon jói szem lóitetik azok az össze
ütközések, melyek a  X IX . század eiső felében oiy gyakran előfordultak az egyes iskolavárosok
ban állomásozó ném et ka tonák  és m agyar diákok között. Ezek a  néha egészen véres kim enetelű 
„találkozások" nem  az t m u ta tják , m in tha  a  rendszerint fegyvertelen m agyar tanulóifjak nagyon 
megbecsülték volna a  „vitéz  ném eteket" . Sárospatakon pl. 1834— 35-ben szinte minden héten 
volt valam i verekedés a  k é t fél között. A verekedések okai között ilyeneket ta lá lunk : E gy diák 
szem beköpte az ezredparancsnok legényét, egy m ásik az ezredkáplánt, a  harm adik  beverte a
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ném et k ap itány  iakásának abiakait, a  negyedik m időn ő t a  korcsm ában egy ném et ka tona  
borra] k ináíta , a  k íná lást e szavakkal u ta s íto tta  vissza „nem  iszom én n ém ette l" . Az ilyen és 
ehhez hasonló okok rendszerin t véres verekedésekre vezettek  és ezek néha bizony halálos áldo
za to k a t követeltek.

Az ifjúság eme németcllenes magatartása és a történelemtanítás szelleme 
között bizonyára volt összefüggés. Losontzi könyve hazafias érzésű tanító 
vagy tanár kezében nagyszerű harci eszközzé vált az országot megszálló 
németek ellen. A Hármas Kis Tükör eddig ismertetett részeiből és a könyv 
szerkesztési módjából ítélve, szerzőjének bizonyára ez volt az elképzelése. 
Ezzel az elgondolással fogalmazta meg a liúnok, avarok és honfoglaló magyarok 
tetteiről szóló részeket.

A későbbi anyag ismertetése is hasonló célzattal történik. I. Istvánnal 
néhány mondatban végez. Pétert német származásúnak mutatja be ,,aki a 
magyarokat megutálván a Németekkel barátkozott, azokra bizta a várakat, 
főtiszteket azokból rendelt és rút fajtalanságra vetemedett."^* II. Gézáról 
írván nem mulasztja el megemlíteni, hogy Ausztriai Henrikkel hadakozott 
,,kit is meggyőzött, levágván seregéből 7000 németet.

A mohácsi vész utáni események leírásában szerzőnk már kevésbé tudja 
érvényesíteni magyar érzéseit. A cenzúra itt már éberebb volt. A Habsburgok 
elleni függetlenségi harcokat az erdélyi történelemmel kapcsolatban tárgyalja 
s ott igyekszik megfelelő terjedelmet biztosítani a magyar szempontból fontos 
eseményeknek. Mivel a Habsburgokat nem volt szabad bírálni, a néniét kato
nák és vezetőik, valamint az udvari tanácsosok gonoszságát bélyegzi meg. 
Érdekes az anyag terjedelme: Magyarország történetét I. Ferdinándtól Mária 
Teréziáig 14 oldalon összefoglalja. Ellenben ugyanezen időszakban Erdély 
történelme már 30 oldalas terjedelmet kap. A szerző ezzel próbálja kifejezni 
ama meggyőződését, hogy a különálló Erdély története magyar szempontból 
mennyire fontosabb, mint a Habsburgok uralkodása.

Bocskai felkelésével kapcsolatban csak ezt olvassuk: ,,Látván hogy
mentése a Tsászár előtt haszontalan, fegyverrel kívánta a maga igyét oltal
mazni". A békességet ismertetve azonban megírja, hogy a „Tsászárral meg
egyezett. . hogy a protestáns vallásnak légyen szabadsága". Ebből a tanulók
kal együtt meg lehetett tárgyalni azt, hogy a Bocskai-felkelésnek egyik oka a 
protestáns vallás elnyomása volt. Bethlen Gábor és I. Rákóczi György szerepe 
is érdekes fogalmazásban áll előttünk. Előbbi ,,18 ezer válogatott sereggel 
béjött Magyar Országba". I. Rákóczi pedig ,,a Svékussa! és némelly Magyar 
Urakkal szövetséget vetvén, nagy sereggel ki jött M. Országba 1646. és mind 
addig terhelte az Országot, míg nem a Tsászár III. Ferdinánd békességre 
hajlana". Majd a feltételek között megemlíti, hogy ,,a Protestánsok is M. 
Országban, vallások szabadságában megerősíttetvén, 00Templomokat a Király 
kegyelméből visszanyertének 1647-ben.

A II. Rákóczi Ferencről írott közel két oldalas rész is — minden lojális 
látszat ellenére — elárulja a szerző igazi érzéseit. Rákóczi gyámjáról, a magyar 
szempontból oly gyűlöletes Kollonichról burkoltan megírja, hogy jószágait a 
tőle kiválasztott inspectoral elpazarolta. Megállapítja, hogy Rákóczi ,,nem 
kis zenebonát indított", híveit pártosoknak nevezi, de azt is megírja, hogy 
mind Leopold, mind József „kegyelmes ígéretekkel" igyekezett őket lecsen
desíteni. A magyarok tudták, mit jelent az ígéretekkel való „lecsendesítés". 
Rákócziról írott utolsó mondata megható hangulatot lehel: „Látván Rákóczi,
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hogy elkezdett dolgában elő nem mehet: M. Országból Bertsényivel és néhány 
pártos Urakkal vég-képen ki költözött 1711-ben. és sok bujdosás után a 
Törökhöz folyamodott, kinél töltötte boldogtalan életét mindhalálig."

A Hármas Kis Tükör első kiadása idején a jobbágyság felszabadulásának 
kérdése még nem merült fel. Az 1767-es úrbéri rendelet azonban sok gondolatot 
ébreszthetett az írókban. Losontzi egyike azoknak, akik a jobbágyság el
nyomását fájlalják és a maguk módján megbélyegzik. Gondolkozására rend
kívül jellemző az 1514-i parasztháború következő leírása: ,,Ennek idejében 
támadott Magyar Országban a Keresztes paraszt had, 1514-ben. mellyet a 
Magyarok Kurutzoknak neveznek. Ezeket Bakáts Taniás Esztergomi Érsek 
a Török ellen gyűjtötte öszve, adván nékiek Vezérül Dósa György nevű székely 
embert: a kik-is a midőn földes Uraiktól a szolgálatra erővel-is vissza vonattat- 
nának: azok ellen támadtanak, az Urakat ölték, pusztították. Tsáki Jánost, 
Tsanádi Püspököt elevenen nyársba vonták, és több kegyetlenségeket-is 
tselekcdtenek. De végre Zápolya János Erdélyi Vajda őket Temesvárnál meg
verte, sokakat közzülök elfogott, és kegyetlen halállal ölettetett meg. E tá
madásért az Ország gyűlésében, igen nagy járom alá vetették a Nemesek a 
parasztokat, melly alatt ma is nyögnek."^ A parasztságra vetett ,,igen nagy 
járom" kifejezés Losontzinak a jobbágyság iránti részvétét és a nemesség 
politikájának elitélését mutatja. Ezt a magatartást még jelentősebbnek lát juk, 
ha összehasonlítjuk más tankönyvek szövegével. Egyik elterjedt katolikus 
tankönyv szerzője pl: ugyanerről a kérdésről csak ennyit ír: .,A veszedelemtől 
megmaradt parasztok szűkebb határok közé szőri itattak".^ Ugyanezen szerző 
bővebb terjedelmű 1845-ben megjelent művében felsorolja ugyan az !514-es 
országgyűlés végzéseit, de semmilyen elítélő szót vagy jelzőt nem használ 
ezzel kapcsolatban.

A Hármas Kis Tükör szerzője tehát ebben a kérdésben ugyancsak haladó 
szellemű volt. Könyvének ismertetett szövegezése változatlan maradt halála 
után közel 60 évig. Az újabb kiadások anyaga elsősorban a mindenkori friss 
események beiktatásával bővült. Pl. az 1792-es pozsonyi kiadás már II. 
József és II. Lipót uralkodásának eseményeit is magában foglalja. Ebben 
a kiadásban az ismeretlen szerző szelíd kritikát gyakorolt II. József felett, 
midőn róla mint Erdély uralkodójáról ezt írta: ,,Ez anyja halála után valamint 
a magyarországi úgy az erdélyi státusnak is királyi szavával, melynél az 
emberek között semmi szentebb nintsen ígérte, hogy az országot és abban levő 
rendet régi törvényes szokásaikban minden változás nélkül megtartándja; de 
ez ígéret itt is csak olyan formán sült el, mint Magyarországon."2" A későbbi 
kiadásokból ez a szövegrész már hiányzik. Nyilván a cenzúra észrevette és 
intézkedett. A kiadók a kitörölt szövegrész helyébe az 1784-es erdélyi paraszt- 
felkelés leírását helyezték el.

Azonban amint az idő rohant, a váltakozó évekkel együtt az országban 
is változások történtek. Míg a különféle kiadók Pozsonyban. Budán, Kassán, 
Komáromban és másutt Losontzi szövegét változatlanul újra és újra nyomtat
ták. a közigazgatási szervezetben és az ország más intézményeiben szemmel- 
látható átalakulások keletkeztek. A Hármas Kis Tükör eredeti szövege tehát 
sok helyen elavult, nem felelt már meg az ország új helyzetének. Például az 
1773-as eredeti szövegből 1823-ban még mindig azt olvashatták a tanulók, 
hogy ..Győr hires erős várával" pedig ez a vár 1809-ben már ..megszűnt az 
lenni". Ugyanilyen változás más helyen is előfordult. Ezért Weinmüllerné 
komáromi nyomdájának vezetője Sztraka József elhatározta, hogy hozzáértő
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emberrel átdolgoztatja az eredeti Losontzi-féle szöveget és így a Hármas Kis 
Tükröt korszerűbbé teszi. Nehéz volt azonban olyan embert találni, aki e 
feladat megoldását Losontzi szellemében, a könyv addigi népszerűségének 
kára nélkül vállalhatta. Végül is Holéczy Mihályra esett a választás. A komá
romi születésű Holéczy tanulmányait a pozsonyi ev. líceumban végezte. 
Először csákvári, majd rövid ideig szülővárosa iskolájának igazgatója volt. 
Később Nagy Szokoly község lelkésze lett. Sokoldalú ember hírében állott, 
aki latinul, németül és franciául tudott és e tekintélyes nyelvtudás mellett 
komoly régiségtani, történelmi és geológiai ismeretekkel rendelkezett.^ ígv  
valóban alkalmasnak látszott a Hármas Kis Tükör átdolgozására és eredeti 
szövegének bővítésére. Amint Holéczy előszavából olvashatjuk, az átdolgozás
sal és bővítéssel Sztraka József komáromi nyomdász az iskoláknak akart 
kedveskedni. De bizonyára üzleti számítás volt e kedveskedés mögött.

Ilyen előzmények után jelent meg 1824-ben Komáromban a könyv első 
bővített és átdolgozott kiadása. Az új kiadásban Losontzi eredeti előszava 
után egy második előszót olvashatunk. Ebben Holéczy az átdolgozás szükséges 
voltát és a változtatások jellegét magyarázza. Az új kiadásban eszközölt 
változtatások nem nagy jelentőségűek: csak a legfeltűnőbb hibák javítására 
terjednek ki. Ám az új kiadás mégis jel volt az eredeti szövegnek a következő 
években végrehajtott többféle változtatására. Sajnos, ezeket már nagyon 
nehéz nyomon követni, mivel a különböző nyomdákból kikerülő új kiadások 
példányai legnagyobbrészt elvesztek. A megmaradt példányokban a szöveg- 
változtatás 1832 után az új átdolgozok neveinek említése nélkül történt, 
így  a Hármas Kis Tükör új kiadásai egyre jobban különböznek egymástól. 
A különbségek pontos felmérése csak akkor volna lehetséges, ha minden ki
adásból rendelkezésre állana egy-egy példány. Sajnos, nem ez az eset. így  
meg kell elégednünk a bizonyára legnagyobb példányszámban megjelent pesti 
kiadások szövegmódosításainak rövid áttekintésével. Ezek a kiadások is 
kétfélék: részint Trattner, részint Trattner—Károlyi nyomdájából valók.

A legjelentősebb szövegváltozásokat az 1840 után megjelent pesti kiadá
sokban találjuk. Ezekben már az előszó is más; az egyes kérdésekre adott 
feleletek szövege gyakran kibővült; irodalmi, statisztikai és gazdasági anyag 
bukkan fel bennük. Világosan látszik, hogy a kiadók olyan könyvet akartak 
az olvasók kezébe adni, melyben nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek is 
megtalálhassák a hasznos és szükséges tudnivalókat.

Az 1841-es pesti kiadás előszava Timon Sámuel és Pray György mellett 
Heltai Gáspár, Katona István, Engel Keresztély, Buday Ézsaiás, Spányik 
Glycér és Péczely József munkáira hivatkozik, mint ahol az olvasó ,.bőveb
ben feltalálja Nemzetünk történetét". Megtudjuk az előszóból azt is, hogy az 
új kiadás előkészítője Magyarország földírásában felhasználta Fényes Elek 
,,jeles munkáját". A továbbiakban a szerkesztő a reformországgyűlések ered
ményeinek megfelelően megváltoztatja Losontzi eredeti előszavának szövegét. 
A megváltoztatott szöveg még határozottabb formában követeli a tiszta 
magyar nyelvű oktatást. „Vajha már valahára állíttatnának fel nemzetünk
nél is oly magyar oskolák — írja — melyekben a közönséges életben meg
kívántaié tudományos ismeretekre magyar nyelven taníttatnának elsőbben 
gyermekeink (mint Bécsben a német gyermekek ilyes ismeretekre a poly- 
technikai intézetben német nyelven oktattatnak) úgy sem azok idejeket, 
sem a szülék költségeiket haszontalanul el nem vesztegetnék." Itt folytatja 
Losontzi egykori előszavának a falusi gyermekek oktatására vonatkozó mon-
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dat ait, majd így fejezi be ezt a gondolatot: ,,Mióta törvényeink magyar nyel
ven vannak írva, azóta e részben is az eddigi fogyatkozásokon és hiányokon 
segítve üdvös rendelések tétettek."^

De nemcsak az előszóban áiiapítható meg lényeges változás. A történeti 
kérdésekre adott válaszok is bővebbek, részletesebbek. Itt-ott egyenesen 
tudományos utalásokat találunk, amilyenek a Losontzi eredeti szövegében 
sehol sem szerepelnek. Az új szerkesztő II. Rákóczi Ferenc uralmát ismertetve, 
felhívja a ügyeimet Mikes Kelemen Törökországi levelek című művére, mely
ben ,,a II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek bujdosó magyarok történetei más 
egyéb emlékezetes dolgokkal együtt barátságosan eléadatnak."

Az első verset az 1843-as pesti kiadás belső címlapján találjuk. Ez — 
nagyon jellemző — Bacsányi jól ismert strófája:

Magyar!
B ete lt rég a  vüág to tte id  hírévet.
T udja, m it végezhetsz fegyvered élével —
M utasd m a, hadd lássa, m it tehetsz  elmével —
Győzz m eg m inden népet nyelved szépségével.

A földrajzi anyag ismertetése érdekes statisztikai adathalmaz felsorolá
sával kezdődik. Ebben az ismeretlen szerkesztő Magyarország 13 441 300 
lakosa között megkülönbözteti a magyarokat ,,v. törzsökös magyarokat" 
(ezeknek száma 7 513 200), a félmagyarokat (1 120 000 elmagyarosodott né
metet, ezek között német polgárokat és paraszt-gyarmatosokat), továbbá 
,,horvátokat, szerbeket, oláhokat stb." Erdély lakosai külön szerepelnek. 
Az egész rész beállításán erősen érzik a nyelvi harc kedvezőtlen hatása: bi
zonyos növekvő türelmetlenség a nemzetiségek jogos kulturális igényeivel 
szemben. Az eredeti Hármas Kis Tükörhöz képest e kiadás terjedelme erősen 
megduzzadt; a toldalékban az osztrák és olasz tartományok mellett Palesz
tina leírását is megtaláljuk, továbbá a „Mezei gazda" című közhasznúnak vélt 
gazdasági tudnivalókat.

A toldalékok száma az 1845-i pesti kiadásban tizenegyre emelkedik. 
Terjedelemben majdnem felülmúlják a tulajdonképpeni tankönyv anyagát. 
E kiadás belső címlapján már Bacsányi versének több strófája olvasható, 
majd Vörösmarty szenvedélyes felhívása következik:

„ Is ten  segíts! Népeknek Istene!
Tedd jóra. m unkássá e N em zetet 
H ogy a  mihez fog óriás keze,
Végére hajtson  m inden kezdetet
Add, hogy m it em ber ész és kéz k iv ívhat,
No v á rja  m ástó], m in t szerencse d ija t."

Az előszó örömmel állapítja meg a közoktatás megmagyarosodását. „Serdülő 
ifjaknak és gyermekeknek van ez írva — olvassuk a még itt-ott Losontzira 
emlékeztető szavakat — még pedig magyarul, nem idegen nyelven, melyet 
nem értenek. Felséges Urunk és Királyunk V. Ferdinánd ismét helyre állítá 
nemzeti nyelvünket az oskolákban mint közoktatási nyelvet, s íme vannak 
nemzetünknél is oly magyar oskolák, melyekben nemcsak e könyvecskében 
foglalt tudományokra, hanem a közönséges életben szükséges ismeretekre is 
magyar nyelven taníttatnak gyermekeink (mint Bécsben a polytechnikai 
intézetben német nyelven oktattatnak az ifjak) így sem azok idejöket, sem a 
szülék költségeiket Inába nem vesztegetik."
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A történeti részben a, betoldás már gyakran terjedelmesebb, mint Losontzi 
eredeti szövege. A nemzetről szóló rész így kezdődik:

K . Micsoda, nem zetbő! vagy?
F . M agyar nem zetbő! vagyok.
Á rpád  ha!á!áró! írva  időzi V örösm arty so ra it:
, .Népvezető Á rpád ham vai nyugszanak i t t"

Az I. István uralmát ismertető részben a következő betoldást olvashat
juk : „Ámbár a katonáskodó szabad vitéz magyar nemzet nem szorult jövevény 
vitézekre és már maga a 'Magyar Név' azon időben rettenetes és félelmes vala 
a külföld előtt, s azt, hogy e nagy Nemzet nem vala gyáva csoport, egész Eu
rópa tudta s tapasztalta — mégis a buzgólkodó I. István királlyal idegen 
barátai s sugallói azt hitették el: „hogy azon ország, melynek csak egy nyelve 
és csak egyféle szokása van, gyenge és törékeny."

Ebben a kiadásban a Bocskaira vonatkozó szöveg így módosul: „Mivel 
az ország Constitutiója és Jussai megsértettek, Bocskai István erdélyi fejede
lem és a véle szövetkezett magyarok Rudolffal több évekig hadakoztak."

Érdekes bővítés tapasztalható a Wesselényi-féle összeesküvés és az 
ezt követő protestánsüldözés leírásában. A bővítés szerzője tüzes magyar 
érzéssel ismerteti az ország akkori szenvedéseit. Megbélyegzi a jezsuitákat, 
a szlovákul prédikáltató Szelepcsényi érseket, Ampringent, Karaffa. kegyet
lenkedését és meleg együttérzéssel siratja a gályarabok szomorú sorsát.

Az 1848-as pesti kiadás a szövegből ítélve a márciusi forradalom után 
jelenhetett meg. Ebben Vörösmarty a már előbbi kiadásból ismert versének 
újabb szakaszát is közli. Elképzelhetjük, milyen hatással olvasták e lendüle
tes sorokat:

„ Is ten  segíts! Országok Istene!
R uházd fo! átdásidda! e hazát 
H ogy m in t az őskor bo!dog édene 
D úsan virítson bércen síkon á t,
S míg keb!én a  hűk örömben ébrek,
P aüost m utasson fondor eüenének."

E kiadás szövegének névtelen szerzője újból kikel Szelepcsényi érsek 
ellen. „Szelepcsényi György esztergomi érsek Nagyszombatban lakván, mind 
ott helyben, mind az egész vidéken a magyar lakosoknak is tótul (cursivval 
szedve) prédikáltatok a jézsuitákkal, s terjeszté a tót nyelvet, mert ő maga is 
testestől-lelkestől tót lévén, élt, halt tót atyafiai nyelvéért. Háta borsózott, 
mint írják, ha »magyar szót« (cursív!) hallott".*

Mária Teréziáról írva a szerző megemlíti, hogy „egyedül a vitéz magyar 
nemzet segítsége által mentetett ki a végveszcdeleniből"^" Keményen ír a 
jezsuiták szerepéről, a főurakról, különösen elítélvén Esterházy Pál herceget 
óriási birtokszerzései miatt, és vádat emel az egész magyar főúri osztály ellen, 
amiért annak tagjai a magyar nyelvet elfelejtették. A lendületes előadásból, 
a nemzeti érzés szinte tapintható lüktetéséből felismerhető a népek nagy 
tavaszának, 1848 márciusának ellenállhatatlan hatása.

* A szerző Szelepcsényi-oHcncs kirohanása világosan m a ta tja  a  nyelvi harc szerencsétlen hat&sAt. Szelcpesényit 
szlovák származása é< a sziovák nyetv használata m iatt kárhoztatja, nem pedig nép- és nemzetetienos politikájáért.
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A Hármas Kis Tükör eredeti szövegének és -e szöveg több mint hetven 
éves változásainak áttekintése után próbáljuk összefoglalni Losontzi tan
könyvének jelentőségét.

A Hármas Kis Tükör jelentőségét elsősorban egyetemes elterjedése és 
használata határozta meg. Tartalmában nincs sok új gondolat. Földrajzi, 
alkotmányiam és történelmi anyaga a XVIII. század végén tudományos
körökben ismert adatokra támaszkodik. De ezt az — ismert adatokból __
összeállított tananyagot a Harmas Kis 1 ükör tette az egész magyar nép 
közkincsévé. Az egyes vármegyék földrajzi, történelmi és kulturális sajátossá
gaiba magyar ..alkotmány" alapelvei, a magyar történelem alapvető isme
retei e mindenütt használt magyar nyelvű tankönyv által terjedtek el Ma
gyarországon és Erdélyben. így a tankönyvben olvasható eszmék és elméletek 
a legszélesebb tömegekbe is behatoltak és ezzel „anyagi erővé" váltak: ha
tásukban erőteljesen előmozdították a reformkor nagy kérdéseinek megoldását.

A Hármas Kis Tükör eme hatása igen sokoldalú volt. Legfontosabb vo
natkozásait a következőkben foglalhatjuk össze:

1. A XIX. század első felének történelemtanítása mindenütt a Hármas 
Kis 1 ükör nyújtotta alapokra épült. Alig van e korszakban olyan történelmi 
tankönyv, melyen a Hármas Kis Tükör hatását ne lehetne kimutatni. Ez a 
hatás a protestáns tankönyvek szerzőinél egészen nyilvánvaló: legjobban 
látszik Budai Ézsaiás „Magyarország Históriája" című eléggé elterjedt magyar 
nyelvű tankönyvében. Budai szerkesztési módszerén, itt-ott az egyes kérdések 
megfogalmazásán is félreismerhetetlen a Hármas Kis Tükör befolyása. Az 
összes középfokú iskolák történelemtanítása a Losontzi tankönyvének anya
gából indult ki. Sok helyen a közép- és felsőoktatásban érvényesülő reakciós 
irányzatok hatását csökkentette vagy közömbösítette a Hármas Kis Tükör 
tananyagának elsődleges benyomása, melyet a gyermeki képzelet legfogé
konyabb korszakában tett a legfiatalabb korosztályú tanulókra.

2. A Hármas Kis Tükör alakította ki az egységes magyar haza fogalmát 
a XIX. század első felében élő magyar tanulók számára. Á tanulók tízezrei 
ebből a könyvből ismerték meg „a két magyar haza" ő&szes vármegyéit. 
Azelőtt e vármegyék egyszerűbb lakói alig tudtak valamit egymásról, a többi 
vármegyék viszonyairól. Minden vármegye úgyszólván egy külön kis nemesi 
köztársaságnak számított. A Harmas Kis Tükör hatása alatt e vármegyék 
sajátosságai egy közös haza fogalmába olvadtak össze.

3. A magyar történelmi tudat elterjedése ugyancsak a Hármas Kis Tükör 
hatásának egyik eredménye volt. A hún-magyar rokonság tudatát, a honfog
laló magyarok vitézségét, általában a Mátyás király előtti történelmet a 
Hármas Kis Tükörből ismerték meg az egymást követő magyar nemzedékek. 
„Mátyás előtti királyait, vezéreit elfeledte a magyar — állapítja meg Arany 
János — és ami keveset az Isten ostoráról tud. nagy részben és talán egészen 
Losontzi István népszerű könyvének köszöni."3"

4. A Hármas Kis Tükör éppen a magyar történelmi tudat e megalapozá
sával felbecsülhetetlen szolgálatokat tett a magyar irodalomnak és az egész 
magyar nemzetnek. Arany János idézett megállapítása arra enged következ
tetni, hogy Buda halálának szerzője maga is Losontzi könyvének feledhetetlen 
benyomása alapján alkotta meg első elképzelését Attiláról, a húnok szerepéről. 
Ki tudná azt ma már pontosan megállapítani, milyen szerepet játszott a 
Hármas Kis Tükör Körösi Csorna Sándor, Vörösmarty. Jókai, Petőfi és mások
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munkásságának kialakulásában ? Losontzi annak idején a hűn, avar, és ős- 
magyar történet ragyogó részleteinek a Hármas Kis Tükörbe való felvételével 
a magyar nemzeti büszkeséget akarta felébreszteni és a magyar nemzeti ön
tudatot erősíteni. Ugyanez volt a célja Vörösmartynak is Zalán futásával. 
Talán nem járunk messze az igazságtól, midőn valószínűnek tartjuk, hogy a 
Hármas Kis Tükör hatása alatti gyermeki képzelet kitörölhetetlen benyomásai 
indították el azt a lelki folyamatot, melynek végeredményben többek között 
Körösi Csorna Sándor őshaza iránti olthatatlan sóvárgását és páratlan tel
jesítményeit, Zalán futását és Buda halálát köszönhetjük.

5. A H ármas Kis Tükör t ovábbi közművelődési eredménye a magyarnyelvű 
népoktatás megvalósulása. Losontzi eredeti előszavát 1771— 1836-ig sok
sok tízezer magyar ifjú olvasta, sok-sokszáz magyar tanító, tanár és szülő 
töprengett rajta. Az egykori gyermekekből évtizedek múlva politikusok, 
vezetők, tisztviselők lettek s azok a benyomások, melyeket gyermekkorukban 
e gondolatokból kaptak, későbbi életükben tettekké változtak. Az egymás 
utáni nemzedékek addig-addig tanulták és hangoztatták a magyar nyelvű 
oktatás fontosságát, míg a magyar nyelvű közoktatásért kezdett harc lendü
lete ellenállhatatlanná vált s a végén tényleg felállíttattak ,,Nemzetünkben 
is a' Magyar Oskolák, a' mellyekben a' szükséges dolgokra magyar nyelven 
taníttatnának elsőben gyermekeink!'^* így valósággá lettazegykori nagykőrösi 
professzor álma a magyar nyelvű népoktatásról. Ezzel pedig mind a latin, 
mind a német nyelv uralmának befellegzett.

6. A Hármas Kis Tükör sokfelé ágazó közművelődési hatásának legfon
tosabb politikai eredménye a magyar nemzeti öntudat kialakulásának és 
megerősödésének biztosítása volt. Mint a szöveg részletes elemzéséből lát
hattuk, az ország legelterjedtebb tankönyve a magyar haza szeretőiére és a 
magyar nemzethez való hűségre nevelte az ifjúságot. A húnok, avarok és 
a honfoglaló magyarok vitézségének és nagyszerű hőstetteinek leírásával 
nemzeti büszkeséget ébresztett 80 esztendőn keresztül a magyar gyermekek
ben. Ugyanakkor a németek honfoglaláskori vereségeinek részletezésével 
burkoltan nevetségessé tette őket. Kétségtelen, hogy ezáltal szellemileg fel
fegyverezte a korabeli magyar ifjúságot a függetlenségi harcra s így valójában 
akadályozta a Habsburgok uralmának biztosítására kidolgozott állami 
nevelési cél elérését. Mint ismeretes az I. és II. Ratio Educationis szerint a 
magyarországi iskolákban a történelemtanítás célja a Habsburg uralkodók 
iránti ,.törhetetlen odaadás, szeretet és hűség" kifejlesztése volt. Az előbbiek 
alapján nem kell bizonyítani, mennyire ellenkező célt valósított meg a Hármas 
Kis Tükör a magyar iskolák ezreiben.

7. Ez volt az oka annak a megbecsülésnek, melyet a reformkor legjobbjai 
tanúsítottak a híres tankönyv iránt. Arany János idézett megállapítása mellett 
Kazinczy Ferenc, Jókai, Vas Gereben és Tóth Béla értékelték érdeme szerint 
Losontzi művét. Sajnos, a magyar történelem és művelődés nagy szintézisei
ben hiába keressük a Hármas Kis Tükör hatásának méltat ását: sem a Szilágyi
féle 10 kötetes millenniumi történet, sem a Hóman—Szekfű-féle ötkötetes 
magyar történet, sem a hatalmas terjedelmű, ugyancsak 5 kötetes magyar 
művelődéstörténet nem emlékezik meg róla.3- Pedig a Hármas Kis Tükör 
hatása nélkül nem lehet jól megérteni a reformkor kulturális és politikai 
kérdéseit. Az előző fejtegetések alapján nyilvánvalóan igazat kel! adnunk 
Waldapfel Imre már idézett tanulmányának: ,,Iskolai tankönyv a magyarság 
életében alig töltött be még jelentősebb szerepet , mint az igénytelen és egyszerű
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Hármas Kis Tükör."ss Valóban igy van. A Hármas Kas Tükör legnagyobb 
jelentőségé: a magyar nemzeti öntudat ébresztése és erősítése s ezáltal a 
Habsburgok németesítő törekvéseinek meghiúsítása. Az a csodálatos tény, 
hogy a magyar nép a Habsburgok 300 évig tartó gazdasági, politikai, vallási 
és kulturális elnyomó rendszerének, szívós és hajlékony németesítés! törek
véseinek ellenére is magyar maradt, nem kis részben a Hármas Kis Tükör több 
mint félévszázados hatásának eredménye.

7?író /Sándor

* /Szinnyei Gerzson; A sárospatak i ev. ref. főiskola rövid tö rtén e te . A főiskola 1894—95-i 
értesítőjében, 23. k

-A  T iszáninneni ref. egybázkerüiet és a  sárospataki főiskoia lovéitárának  1822. jú). 7-i 
18.868 szánni, va lam in t az 1828. júl. 12-i 21.841 sz. ira ta .

3 <S'z:Myyi Isíván.* A gim názium i ok tatásügy  tö rténete  a  magyarországi helvét hitvallásúnk - 
nál, Sárospatak , klny. 1861, 31. 1.

'  Kk/wor/'A; Jánog.' A magy arországi középiskolák ú jabb  szervezete. Bp., 1893. 168— 172. 1.
3 ifiA.s Áron.* A nevelés és o k ta tá s tö rtén e t kézikönyvbe, Bp., 1880, IV. kiadás, 166. 1.
° Az ism ert k iadásokat legrészletesebben felsorolja /<M.s Áron.* Losontzi Is tván  életrajza. 

Bp., 1906. N épnevelők K önyv tára . 27. sz. füzet 32. kk.
'  IVeHnMnn /)nrg.* M agyarország tö rténe te  (Egyetem i jegyzet) 1711— 1790, 11. rész, Bp., 

1954. 204— 205. 1.
s K iss A..* i. m.
3 A H árm as K is T tikört 1942-ben újból k iad ták  a  BayMó László szerkesztésében m eg

jelenő M agyar Irodalm i R itkaságok  c. értékes sorozat 63. szám ában. Az idézetek ebből a  Kiadás
ból valók. L. 19. 1.

*°Uo. I . 23—50. 1., I I .  51— 173. 1., I I I .  174— 222. 1.
** L. IfaMap/eZ Im re meggyőző tan u lm ányát: „A  H árm as K is T ükör svájci m in tá ja "  

cím en. M agyar Pedagógia, 1940.
*3 „de m e ttre  les jeunes gens en é ta t  de lire l'h isto ire  ancienne avec plus de fru it e t d 'agré- 

m ent; il e s t assez é tonnan t que tous les ouvrages qui on t pour ob jet ce tte  p artié  de la  connaiasance 
de notre globe soient éerits en la t in ."  H'oMop/eí i. h.

A  EaytAó-féle kiadás, 19—20. 1.
" I .  m. 56. 1.
" U o .  57. 1.
** Célzás a  debreceni kollégium d iákjainak híres zöld színű viseletére.

A Losontzi előszavában olvasható h ivatkozás /'rí/?/ G?/. m űveire nvdvánvalóan a  híres 
szerző következő m unkájá ra  vonatkozik: A nnales veteres H unnorum , A varum  e t H ungarorum , 
V indobonae, 1761. Ebben a  R es gestae H unnorum  Liber 1Y. pag. 169. olvasható a  róm ai epizód. 
De Losontzi m egrövidíti az eredeti la tin  szöveget céljának megfelelően. E gy m ondat fordítása 
pontos: „Senatus inqu it populusque R om anus quondam  orbis victor, nunc vero victus, suppli
c ite r abs te  veniam  e t salutem  p recatur rex regum A ttila ,"

*3 T?'mo?í /SámM/d.* Im ago A ntiquae H ungáriáé, T ym aviae, 1735, L iber II . De H unnis e t 
H unnoavaribus, Cap. IX . 232. 1. „R om ilda, procacitatis exem plum , in  campo proximo palo 
tran sfixa  est, d icente Chagano-, m ulierem , quae patriam  prodidisset, non alio dignam  esse 
m arito ."

L. a Bajt/ió-féle k iadást, 120— 121. 1.
3" L. A Tiszáninneni ref. egyházkerület és a  sárospataki főiskola lovéitárának 1835-i 

25.199 és 26.359 sz. ira ta it.
s*L. Baj'M -féle k iadás 127. 1.
33 Uo. 134.1.
33 Uo. 208—209. 1.
33 1. h . 156. 1.
3S<Spd?tyi& Oh/cár/MS.' Magyar Ország rövid H istóriája. Pest, 1833. 108. 1.
33 H árm as K is Tükör, Pozsony, 1792. évi kiadás.
33 <Szi?Mryei Jozse/.* M agyar írók éíete  és m unkái. TV. kö t. Bp., 1896. 992— 994. 1.
33 Az 1841. évi pesti k iadás Kegyes Olvasó c. előszó, H l—V. 1.
33 H árm as K 'S Tükör, Pest, 1848, 293 1. az előbbi idézet 284. lapról.
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s" ytrafiy JóaoN.* összes prózai művei és m űfordításai. Bp. F ranklin  é. n . 294. 1.
3 'Az eiső, 177t-es k iadás eiőszavábói vaió m ondat.
3* WaMap/e! em líte tt tanu tm ányán  kivtii a  H orthy  korszakban a  Fo;íAó-féle új k iadás 

eiőszavának írója Owótá Fereac m é lta tja  röviden, de a  szöveg elemzése nélkül.
33 M agyar Pedagógia, 1940. 152 1.

S. Bíró:

L'in fluence J u  m anuel „H árm as K is T ü k ö r"
(P e tit M iroir á  trois section)

Jan s la  prem iere m oitié du XIX* siecle

Le manuel nőmmé Hármas Kis Tükör fut le livre d'école le plus populaire 
et le plus répandu en Hongrie ct Transylvanie dans la premiere moitié du XIX* 
siecle. H est composé de trois parties: I. L'histoire sainte, c'est á dire les récits de 
l'Ancien et du Nouveau Testament. II. La géographie, la constitution et l'histoire 

-de Hongrie. III. La géographie, la constitution et l'histoire de Transylvanie. C'est 
pourquoi son auteur lui donna ce titre: Petit Miroir á trois. Introduit á peu prés 
dans toutes les écoles primaires et sccondaires, á partir de 1771 jusqu'en 1848 il 
parut dans plus de 70 éditions.

8. Bíró montre le róle important joué par le manuel. L'influence de ce üvre 
fut déterminée par plusieurs facteurs: la situation politique de la Hongrie du XVIII* 
et XIX* siecle, la singularité de la composition du livre et les idées de progrés qui 
s'y trouvent.

Dans l'histoire de Hongrie, la seconde moitié du XVHI* siécle est caracterisée 
par un danger evident de germanisation. La cour de Vienne donna ordre sur ordre 
en vue de rendre obligatoire l'usage de la langue allemande. A ce moment-lá les Hong- 
rois étaient sur le point de perdre leur caractere national. La classe dirigeante hong- 
roise á peu prés germanisée, leur culture sous la pression de plus en plus croissante 
de la culture allemande, la majorité des écoles sans aucun enseignement de carac
tere national: autant de facilités pour achever l'oeuvre de germanisation commencée 
déja longtemps par les Habsburgs.

C'est dans cette situation funeste, qu'un professeur en retraite du college 
reformé de la ville Nagykőrös, jE7ie?we L0.SOMZ2Í de Hányod fit paraitre son livre en 
langue hongroise. Par d'habiles manoeuvres il sut voder le but national de son 
manuel devant la censure. Les censeurs dupés approuvérent la publication du livre 
qui va conquérir dans quelques années presque toutes les écoles des deux pays.

Tandis que le but de la cour de Vienne était d'élever les enfants hongrois dans 
le sentiment de loyalisme, de respect et d'attachement aux rois de Habsburg, Lo- 
sontzi dans son livre s'effor$a d'élever les enfants dans le sentiment de fidélité á 
la nation hongroise. Ainsi l'influence du manuel était favorable á l'oeuvre du progrés 
en Hongrie.

L'auteur du manuel se proposa d'atteindre son but surtout par la présentation 
des scenes glorieuses de l'histoire ancienne de Hongrie, qui étaient en contradiction 
flagrante avec la situation du pays au XVIII* siecle. La géographie descriptive 
of&e é l'auteur l'occasion de faire passer au premier plan les localités importantes 
au point de vue historique. Pour éveiller l'amour de la patrie l'auteur eite des pro- 
verbes latins: „Patriae memoria dulcis", une phrase d'Ovide et le célébre diction 
des Hongrois: „Extra Hungáriám non est vita" etc.
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Losontzi s'affirme dans ce livie un partisan du progrcs mérne dans )a question 
des serfs. H condamne ics represailles cruciics exercées par les seigneurs féodaux 
sur les vaincus du soulevement des paysans en 1514.

Pour conclure on pcut ctablir que l'enseignement de l'histoire de Hongrie 
était fondé presque partout sur les connaissances acCumulées dans ce manuel. D'autrc 
part l'idée de la patrie commune s'était formde dans les ámes des enfants dans le 
elimat patriotique du livre de Losontzi.

La conscience historique hongroise elle-méme s'cst nourrie de ce premier livre 
d'histoire publié en langue hongroise et l'enseignement populaire en langue hongroise 
doit aussi sa naissance á l'influence de ce livre.

Enfin par la présentation des pages brillantes de l'histoire ancienne de la 
Hongrie, le manuel donnáit des impulsions á. des enfants qui devinrent plus tard 
de célébres écrivains et dans leurs oeuvres continuaient la mission de Losontzi. 
Ainsi dans les épopées de Vörösmarty et d'Arany, les plus illustres poetes hongrois 
on peut reconnaitre les mémes tendances d'une education patriotique de la nation, 
qui furent celles de Losontzi.

Le manuel a done efficaeemcnt contribue a la conservation de la nationality 
hongroise dans la premiere moitié du XIX" siede et il a contribué a faire échoucr 
les plans de germanisation de la cour de Vienne.
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Egy m ezővárosi céhm ester tündöklése és bukása a reform korban

Egyenek életútjának megrajzolását sűrűn választotta  tém ájául tegnapi 
és mai történetírásunk. N agy államférfiakat, érdemes fejedelmeket, a láncra- 
vert nép és haza, a guzsbakötött szellem szabadsághőseit em elték életrajzok 
az emlékezés nem kobo! épült Pantheonjába, és jelölték ki ugyanakkor a 
to itén eti múltúnkban sokszor eldöntő szerepet játszó sö tét hatalmasságok 
helyét, a pel engeren több-kevesebb pontossággal. Sok még a m egrajzolásán  
p o itie , meg több a javításra varó, feladatként mai és holnapi történészeknek  
Mégis nagy igazságuk van a sürgetéseknek: több gondot a nagy emberek 
életútjának abrazolasa m ellett a történeti m últ köznapi emberi sorsainak 
a parasztság a munkásság, az értelmiségi rétegek, de a polgárság és a nemesség 
töm egei életének bemutatasara is. A társadalmi osztályok történetének  
(összetételüknek, gazdasági, társadalmi mozgásuknak) vizsgálata történet
tudom ányunk legfontosabb feladata. E vizsgálatok során nagy eliárásbeli 
rugalmasságra van szükség, a helytörténettől a történeti statisztikáig, a 
régészettől a sajátos néprajzi kutató  módszerekig minden eszköz igénybe- 
vetelere készén kel! allam. Es ezek sorába tartozik a hétköznapi emberek —  
kizsákm ányolták és kizsákmányolók —  egyéni életútjának ábrázolása is 
Csak ilyen életképek sorozatainak felvillantásával lehet az általánosságokkal 
jellem zett ga,zdasagi es politikai helyzetük által, sőt sokszor még a statisztikai 
adatanyag ellenere is csak egyábrázatúnak vagy —  ami éppolyan keveset
C n á „ i t  MrtíndmUeg ig ., M p h *

Történelmi pillanatfelvételünk egy a társai fölé em elkedett m í..*^«! 
céhmester jialyajának fordulatát kívánja bem utatni.

, A dobszó sűrűn hangzott fel Tóváros utcáin és terein. A királyi adó a 
földesúri cenzus szedésének időpontját, a tarlószabadulás vagy a szüret kez- 
detet hndették altala meg a 30-as, 40-cs évek fordulóján mind gyakrabban 
ismétlődő kotya-vetyék. árverések napját és helyét. 1841 júniusának végétől 

derekáig, 20 napon át járta külön fizetségért dobolva Hegyi József 
éjjeli or a mezőváros egész területét, és hirdette minden alkalommal niegújuló

dobra került Szerenka Adá.m háza, raktára, kertje 
szőlője, minden ingó és ingatlan vagyona.' A dobolások alkalmával meg
nyilatkozott lazas érdeklődés teljesen érthető volt. ^  tatai vár árnyékában éh) 
1 ovaros úrbéres népessége (házas és házatlan zsellérs/zámba estek valamennyien 
telkes gazda a kishat árú, iparoson és kereskedők lalkta mezővárosban nem volt) 
leginkább szembeötlő egyéniségének joggal tűnt Szerenka Adám. Az öregek 
a dobszo halkultaval apját, a jómódban elhalt csjapómestert idézték vagy az



atyaRsága és a szegények javára vagyonát alapítványként a földesúr kezére 
adó Szerenka Pál kanonokra, volt tatai plébánosra emlékeztek, mások a 
szégyenről és kárról szóltak, ami a városra bírája bukásával háramlóit. 
Az asszonyok pergő nyelvüket Szerenka második, Ratal és pazarló feleségének 
gyalázatán köszörülték. De a csoportosulásokban mégis, talán leggyakrabban 
az árvapénztár emlegetésére került sor és a hiányra, amelynek íedezetére az 
,,Árvák Atyja", Szerenka Ádám nem volt képes. Valóban, az árvapénztári 
hiány indította meg a lavinát."

Az árvapénztárak a földesúri joghatóság alatt élő árvák vagyonának nagy
korúságukig való megőrzésére szolgáltak. A törvényes szabályozás értelmében 
az ilyen pénztár kezelését ellátó „árvák atyját" az illető jobbágyközség válasz
totta, de működésén a földesúr gyakorolta az ellenőrzés jogát. A pénztár 
kezelője 5% kamatot tartozott űzetni az árvapénztárba kerülő összegek 
használatáért, viszont 6%-ért helyezhette ki őket saját felelősségére. A külön
bözet, jutalomként őt illetted Szerenka Ádámnak e tisztség betöltése nem a 
kamatkülönbözetből származó, évenkénti közel 1000 vft.* miatt jelentett sokat, 
hanem mert általa egyrészt olcsó kamatért (5%) jelentős árvapénztári össze
geket használhatott a maga céljaira, csak az volt a fontos, hogy az esedékes 
kamatokat, ill. kifizetésre kerülő tőkéket pontosan folyósítsa. Másrészt a 
kihitelezésekkel közvetve is szolgálhatta saját vállalkozói érdekeit, kizár
hatta, ill. korlátozhatta konkurenseit a 100 000 vft. körül ingadozó tőke
készlet használatában, viszont hitelhez juttathatta a tőle vásárló iparosokat 
és kereskedőket, a kezére járó helybeli elöljárókat, uradalmi tisztségviselőket."

Szerenka Ádám a források adta változó megjelölések szerint csapómester, 
ill. posztósmester volt. A csapók — amint azt Kring Miklós értékes eredmények
ben bővelkedő tanulmánya feltárta — a birkagyapjút dolgozták fel posztóvá, 
pokróccá." Szerenka üzemének szervezetére vonatkozóan csak szórványos 
adatok állanak rendelkezésünkre. Házának gondos részletességgel készített 
becsüjegyzéke (ingó és ingatlan vagyonának darabról darabra, alkatrészről 
alkatrészre haladó, a becsárakat feltüntető lajstroma) említi a 4 ablakos 
„fonyó szobá"-t, ami jónéhány fonó alkalmaztatására enged következtetni.? 

„csapó legények" a megfont gyapjút szőtték. Csődbejutásakor Petrán 
<*B$^és\Czapák Mihály nevű csapólegényeinek tartozott munkabérrel Sze

renka, egyiknek 8,85, másiknak 22,65 vft.-tal. A megszőtt posztó ványolását, 
sulykolását bérRzetés ellenében az Eszterházy-uradalom helybeli kallómalmai 
végezték. A csődtömeget Naxera János „posztó kallós" 4 vft. 21 vkr. követelése 
terhelte, amit 3 vég „azúr" kallatásáért számított, a felhasznált szappan árát 
is beleértve. A Magistra András kallós legény által az uradalmi Cseke-kallóban 
„megkallott" 10 vég, azaz 50 db „simpla pokrócért" 7,50 vft. járt. Akallatás 
után végzett munkálataiért pedig Steinert Friedrich „posztónyíró" mester
nek maradt adósa 15 vft.-tal Szerenka." A fonószoba méretéhez, Szerenka 
üzletvitelének arányaihoz, de főként a csődbej utásakori árukészlethez mérten 
ezek a bérmunkára utaló adatok nagyon szerények, és még inkább feltűnő, 
hogy a gondosan készült árverési lajstrom csak egy-két fonókereket és szövő
széket tüntet fel, azokat is mint rokkantakat, töredezetteket." A magyarázat 
az, hogy 1841-ben Szerenka már nem helyben, nem fonólányokkal és céh
legényekkel dolgoztatott, hanem Komáromban, az ottani dologház rabmunká
saival. ;

Már a századfordulón, !\nég inkább a reformkorban a tőkés fejlődés vele
járójaként nálunk is nagyszámmal hangzottakéi dologház-alapitási javaslatok,
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és került sor közülük jó néhány tényleges megvalósítására. A dologházak 
alapításában hazánkban is — amint az e kérdéssel foglalkozó szerzők megálla
pították — az egykorúak hatásos eszközt láttak egyrészt a nincstelenné 
vált, csavargásra, koldulásra kényszerült emberek fékentartására, bérmun
kássá fegyelmezésére, másrészt munkaerejük ingyenes vagy majdnem in
gyenes igénybevételéred" Ezek a szempontok érvényesültek a kapitalizálódó 
erkölcs egyesek által átérzett, mások által álszentül csak hangoztatott szóla
maiba burkoltan a komáromi ,.dolgozó ház" alapításában is. Komárom vár
megye határozata alapján 1838-ban kezdődtek meg a megyei börtön bőví
tésének, átalakításának előmunkálatai. ,.Parancsoló szükség" volt erre az 
első alispán szavai szerint, mert ,.Rabjaink még eddig szokatlan számra, 103- 
ra szaporodtak, Tömlöczünkbe annyira tömve vannak, hogy mindegyikbe 10— 
15 egymás hátán — egésségük nem kevés Kárával".n Az átalakítás kapcsán 
merült fel egy, a rabok munkájára alapított ,.dolgozó ház" terve. Nádasdy 
gróf feleségét, Forray Júlia bárónőt, aki már lánykorában lelkes támogatója 
volt az aradi dologház létrehozásának^, nyerték meg az ügy támogat ására. 
Elhatározták, hogy tárgysorsjátékkal egybekötött táncvigalmat rendeznek, 
és ennek jövedelmét fordítják a dologház céljára. Az alakuló választmány 
jegyzője, a közéleti pályája kezdetén álló ifjú Pázmándy Dénes lett J" Nádasdy 
grófnő aláírásával kibocsátott, sokszorosított köriratban szólitották fel 1838 
végén, 1839 elején ,,a nemes emberbarátokat", a kisebb-nagyobb tételekben 
mellékelt sorsjegyek vásárlására. V. Ferdinánd királytól Széchenyi Istvánig, 
Grünne gróftól Grassalkovich hercegig, Lonovics Józseftől Ullmann Móricig 
a világi-, egyházi- és pénzarisztokrácia színe-java vásárolt a sorsjegyekből, 
egyesek egész sorozatokat, mások csak egy-két darabot. A kisemberekkel, 
táncbavágyó iparosokkal, kereskedőnépekkel, diákokkal 1—2 vft.-os sors
jegyet váltattak, és akitől lehetett, természetbeli adományt kértek a tárgy- 
sorsjáték céljára.** A siker nem maradt el. Ifjú Pázmándy Dénes 1839. máj. 
5-i levelében 18 000 forint készpénz és több, mint ezer darab kisorsolásra 
kerülő ,,kézi és mcstermű" összegyűjtését köszönte meg Nádasdy grófnőnek, 
aki ,,Fő rugója és elő mozditója volt azon Megyénk emberiség súgta határoza
tának, melly szerént a bűnösök börtöne nem tsak mint eddig Rabok fogháza, 
hanem főképp Javíttó s dolgozó házzá alkotva a romlásnak indult embert 
Jó Erköltsre s munkára vissza vezesse és igy újj szívet s lelket bele öntve, a 
köz Társaságnak hasznos polgárjává formálja"J"

Ahogy a terv a megvalósuláshoz közeledett, úgy szorultak a szólamok az 
ingyenmunkából remélt haszon biztosításának érdeke mögé. Az 1840. január 
31-én kötött szerződésben a „Tettes. Ns. Komárom Vrgye. Rabdolgoztató 
intézetében a raboskodóknak munkáját" történetünk hőse, Szerenka Adám 
tóvárosi biró és csapómester „bérlelte ki". A szerződés már minden jótékony
ságra utaló sallang nélkül határozta meg a bérleti feltételeket . A megye magára 
vállalta, hogy megfelelő nagyságú (hatalmas, 16 öl hosszú és 6% öl széles) 
munkatermet építtet. A termet kettérekesztik, „hogy a férfi raboskodók az 
asszonyi nemen lévőktül külön válva dolgozzanak". A megye vállalta, hogy 
Szerenka rendelkezésére bocsátja a szükséges felszerelést, többek között 40 
fonókereket, 20 kártszéket és 4 szövőszéket. A rabok bérbeadott munka
erejének igénybevételét csak a munkaidő megszabásával korlátozták. A szer
ződés kimondta, „hogy valamint gyertya világnál a rabokat dolgoztatni 
az esztendőnek semmi részében sem szabad: úgy a munka a leghosszabb nyári 
napokban reggel öt órakor kezdődvén, estvéli hét óráig fog tartani, reggeli-
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zéskor 1, délben 2 óra nyugovásra engedtetvén, az esztendőnek többi részé
ben pedtg a munka ideje a napok hossza szerint változand olly módon, hogy 
a legrövidebb téli napokban reggeli 8 órától estvéli 4 óráig tartson, akkor 
azonban nyugovásra délben csak 1 óra engedtetvén". Eszerint a tényleges 
munkaidő 7 es 11 óra között ingadozott. A megszakítások persze nem teljes 
egészükben szolgáltak ,,nyugovásra", jórészüket az ételes kondérok előtti 
sorbánul las foglalta el. Szerenka kötelességévé tette a szerződés, hogy a ..ra- 
boskodók oktatására és munkájok igazgatására" megfelelő „tanult emberek- 
* , gondoskodjék. Megtiltotta azonban, hogy a rabokat „hibájukért vagv 
\ etsegükért ezek a munkavezetők büntessék. Kifogásaikat a porkolábnak 
kellett jelenteniük, „ki különben is mindég a rabok körül lenni tartozván, 
az illy rest, engedetlen, vagy makats rabokat szabály szerint megfenyíteni 
köteles". A vármegye, hogy az „intézettből származó jövedelme a rabok 
munkaerejének igénybevételével arányosan növekedjék, a bért a dologházban 
eloalhtott áru mennyiségéhez szabta. Minden mázsa*' íonálért. amit a rabok 
nyers gyapjúból fonnak, 4 vft. fizetését vállalta Szerenka, ezenfelül a szövött 
áruért — a 18 rőf*' hosszú és % rőf széles — végenként 12 vkr.-t. (Arabok 
!n)nikAj;)kv! t semmit sem kaptak. A jövedelmet a varmegye a börtön fenntar
tására fordította. Fényes Elek híradása szerint 1848. január 1-től vezették be 
a komáiomi dologházban a rabok díjazását., a többtermelés serkentéséül oly 
módon, hogy — az akkorra már mázsánként 6 vft.-ra emelt bérből — 1 vft. 
„a magukat kitüntető raboknak határoztatott kiosztatni".*') A szerződés, 
amelyet 6 évre kötöttek, előírta, hogy a munkát 1840. július 15-én meg kell 
kezdeni, ha a munkaterem addig nem épülne fel, akkor ideiglenesen a börtön- 
folyosókon. 1840-ben tényleg megindult a munka a dologházban, és ez magya
rázza, tűiért vett aránylag olyan kevés bérmunkaerőt igénybe Tóvároson 
Szerenka Adám. Azt pedig, hogy 1841 nyarán, ingóságai leltározásakor alig 
egy két, méghozzá rokkant fonókereket és szövőszéket találtak műhelyében, 
az teszi érthetővé, hogy a vármegye által rendelkezésére bocsátott munka- 
eszközállomány kiegészítéséül Szerenka a sajátjából 1394 vft.-ra becsült 
felszerelést szállított a dologházba.*'

A megyei dologház bérletének elnyerése látszólag pályája csúcsára len
dítette Szerenka Adámot. A 30-as, 40-es évek fordulóján fonó-szövőműhelye 
mellett különböző más vállalkozások is termették számára gyümölcseiket. 
Ezt szó szerint is érthetjük. Tóvároson a Oseke-tó alján volt egy aránylag 
kicsiny, 992 Q-öles, de igen jó földű kertje. Itt a 122 termő gyümölcsfa és 
67 oltvány mellett 78 ágy káposztapalántát, zöldségveteményt, valamint a 
szabadban és az üvegház célját szolgáló épületben 80 virágcserepet, 50 cserép 
virágot, állványokat, különböző kerti szerszámokat vettek számba 1841 
júliusában. A kertészetben, amelynek arányai a piacratermelést kétségtelenné 
teszik, egy kertészlegény (évi bére 35 vft. és egy pár csizma) dolgozott egész 
éven át és egy kertész (bére 50 vft.) májustólMindszentekig. A kerti épületben 
állt Szerenka egyik pálinkafőző készüléke a szükséges felszereléssel, míg a 
másikat házánál tartotta. Az ún. Csigás-kertek során is volt 200 Q-öl lóherése, 
ennek termését nyilván jószágai (1841 nyarán 2 lova, 2 tehene, 1 kétéves 
üszője és 5 sertése volt) takarmányozására fordította."' Dézsmaköteles szőlője 
a Bajihegyen és a Látóhegyen volt, az előbbi erős pincével és lakószobás 
présházzal. A szőlők munkálását pénzes munkások végezték, irányításukért 
a vincellér 12 vft.-ot kapott, saját munkanapjaiért pedig, alkalmanként 60 
dénárt. Szerenkát jómódja megóvta attól, hogy termését elkótyavetyélni
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kényszerüljön, 1841-ben még 12% akó^ 1822. évi és 10 % akó 1834. évi bora 
volt. Míg a látóhegyi hordóállomány az ottani termés befogadására szolgált, 
a másik szőlőbeli 499% akó hordó azt sejteti, hogy Szerenka borüzlettel is 
foglalkozhatott, nyilván szürettájon vásárolt olcsó borokat a kisemberektől, 
akiknek nem volt hordójuk vagy pénzük. Ezt a feltevést igazolja az 1841. 
november 27-i látóhegyi árverés jegyzőkönyve, amely szerint a Szerenka által 
„fizetetlen termés ára" fejében 53 vft. terhelte a befolyt árverési összeget.^ 
Bírói fizetésül évenként 60 vft. készpénzt, 107,28 vft.-ot érő 8 erdei öl fát, 
7 vft. ára gyertyát és 30 mázsa szénát kapott, aminék árát hivatalosan 60 
vft.-ra taksálták. Emellett hivatala folytán őt illette az ún. bíró-földek haszon- 
élvezete. Ezeket a parcellákat Szerenka feles művelésre adta Koblencz Tamás 
Baj községbeli jobbágynak. Termésük nem elhanyagolható tényező, hiszen 
1841-ben maga Koblencz 100 vft.-on váltotta meg a Szerenkát illető fél részt 

Mindezek a változatos forrásokból származó bevételek, a már említett, 
évenként közel 1000 vft.-ra rúgó, kamatkülönbözetből eredő árvapénztári 
kezelési díjjal együtt, Szerenka csapómester jövedelmét, második feleségének 
pedig, aki korát tekintve leánya lehetett volna, pazarló életkedvét ugyancsak 
kigömbölyítették. A ház körül az áru szállítását is ellátó kocsis (évi bére 65 
vft., egy pár csizma, két kötény és ,,egy selyem keszkenő"), a házban pedig 
két cselédlány (évifizetésük 30, ill. 40 vft. egy-egy pár cipő, egy-egy pár haris
nya) szolgálta személyes kényelmüket. Ruhatáruk, lakásuk berendezése az 
akkori helyi fogalmak szerint fényűző volt. Szerenka még apjától kapott 
ifjú korában egy világoskék mentét 30 ezüstgombbal, később pedig maga csi
náltatott egy sötétzöldet ezüst lánccal és 53 ezüstgombbal. Neki ,,ezüstös 
nád botja" volt, felesége pedig, aki még a bukás előtt is új ruhákat csinálta
tott magának, napernyői alatt sétálgatott. A leltárban négy aranygyűrű, 
egy pár emailos arany függő, egy „velencei" aranylánc, egy pár karperec, 
egy arany és egy ezüst zsebóra szerepelt. Lakásuk falán is ketyegett még két 
óra, a konyhában pedig a harmadik, egy acélóra. A lakás falait 20 kép (köztük 
9 „arany rámás") és 4 tükör díszítette, de még a présházbeli szobába is került 
11 kép és 1 tükör. A bútorok nagy tömegéből kiválik az egyik kanapé a hozzá
tartozó 6 székkel és 3 ..gömbölyű szék"-kel, amely 175,95 vft.-ért kelt el az 
árverésen, a könyvtartó (könyvet csak egyet, egy német evangéliumot említ 
az összeírás) és egy spanyolfal. 88 % lat̂ * súlyú ezüst étkészletük volt, amely
be Szerenkáné nevét is bevésetté, a konyhai felszerelésből pedig nem hiány
zottak a kuglófsütők, de még a „kávés maschina" sem

Szerenka tisztségei, ajándékokkal is erősített jó összeköttetései az ura
dalmi és megyei tisztikarral,^ sokoldalú üzleti vállalkozásai, a jólét megnyilat
kozása berendezkedésben, ruházkodásban, életmódban (1840-ben a beteg 
Szerenka ..fürdőre" utazott)^' avatta a tóvárosiak hatalmas meglepetésévé 
burájuk bukását. Pedig a csőd csak nyilvánosságra hozta Szerenka jól leplezett 
válságbasodródását. Szerenka vállalkozásainak megingása szorosan a 30-as, 
40-es évek fordulójának európai gazdasági megrázkódtatásaihoz kapcsolódott. 
„Az 1837. évi válság és hosszú utófájdalmai"^^ Magyarországon is „ahoszszú 
s kárhozatos pangás''^* időszakává tették ezeket az éveket. Szerenka, hogy 
értékesítési nehézségein segítsen — talán korábbi gyakorlat felújításaként 
— kisebb-nagyobb bizományi árutételeket juttatott városi kereskedőkhöz, 
hogy azok a túlnyomórészt pokrócokból álló szállítmányokat 10 százalék „el
adási díjért" értékesítsék. Szerenka számadásai szerint Martin Testton, a 
pozsonyi bizományosa 1839 áprilisától 1840 szeptemberéig 1592,88 vft.-ot
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forgalmazott. Szerenka később szakított vele és Johann Láng ot kérte fel 
pozsonyi bizományosul, akinek az első tételt azonban csak közvetlenül 
bukása előtt, 1841 májusának végén küldte el. Schillits György, a nagyszom
bati bizományos 1839 októbere és 1841 júniusa között 1885,02 vft., Adamovits 
István, a pesti bizományos 1840 márciusa és 1841 júniusa között 494,25 vft. 
forgalmat bonyolított le. Csaby Antal, székesfehérvári bizományos 1839 augusz
tusa és 1841 júniusa között Szerenka áruiból, jutalékát már leszámítva 425,95 
vft.-nyit adott el. Vavrinecz József komáromi kereskedőnél is volt bizományi 
áruja Szerenkának; a csapómester bukása előtt 137. 50 vft.-ot vett fel tőle, 
hogy mennyi idő alatt forgalmazta ezt a kereskedő, nem tudjuk. Szerenka 
öt bizományosa tehát a bukását megelőző két évben hozzávetőleg 5000 vft. 
forgalmat bonyolított le.s° Maga Szerenka is árulta tóvárosi házánál készít
ményeit és szállított megrendelésre, így 1841 tavaszán a tatai katonai ispo
tálynak 17 pokrócot, 10 szalmazsákot és 4 vánkost 279,50 vft.-ért és a , .Land
graf Hessen Homburg 19. Inf. Regiments Iinaben Erziehungshaus" számára 
80 pokrócot 618,75 vft.-ért.s* A forgalom viszonylagos lassúsága azért jelen
te tt veszedelmet, mert a termelést Szerenka nem korlátozhatta kívánsága sze
rint, akadályozta ebben a dologházra vonatkozó szerződésnek az a megszabása, 
hogy köteles a ,.munkára fordítható raboskodókat... az egész esztendőnek 
folyamata alatt folvást szűrposztó vagy pokrócz készítéssel foglalatoskod- 
tatni". Szerenka , aki 1840. január 31-én, a szerződés megkötésekor azt remélte, 
hogy a félingyen munkaerővel termelt áru értékesítése a bizományosok háló
zatának kiépítése folytán nem ütközik majd nehézségbe, alaposan csalódott. A 
dologház termelése éppen akkor öltött nagyobb arányokat, 1840 végén, 
1841 első felében, amikor a textiláruk forgalma újabb depressziós hullámvölgybe 
került.

1841 tavaszán az egykorú beszámoló szerint Angliában ,,a gyárok csak 
néhány óráig dolgoznak naponkint s egy részben csak 3 nap egy hétben. 
A posztó ár olly alacsony, hogy veszteség nélkül semmi eladást nem eszközöl
hetni." A tavaszi gyapjúvásárok Európa-szerte nyomott hangulatban mentek 
végbe, így a pesti Medárd-vásár is, amit a rossz terméskilátások mellett 
még súlyosbított a depresszió hatására elmélyülő, ,.rajtunk banktalan hitel
szűkös magyarokon leginkább nyomaszkodó általyános pénzkrízis. . .  A bécsi 
s külföldi nagy pénztőzsérházaknak nagyobb részint a kereskedőségtül visz- 
szavont hitelezése okozta leginkább a pénzhiányt, úgyhogy a kereskedőség 
egyedül saját erejére korlátoztatott s minthogy ez . . .  a pénz hatalmasit tartóz
kodni látja hitelezési vállalatoktól maga is e példányi s bálványi nyomán, 
aggódva, rettegősködve a bizonytalan fejlésű jövendőtül, habár ereje volna 
is, még sem bátor valamihez fogni elhatározottan."^

Az áruforgalomnak a hitelkrízissel kapcsolatos ilyen pangása idején, 
a termelését korlátozni nem tudó Szerenkánál viszonylag jelentős árukészletek 
halmozódtak fel. 1841 júniusában raktárában és bizományosainál összesen 
687 pokróc, 471,6 rőf pokrócanyag és flanel 1, 9 kész guba és 399 font gyapjú 
hevert. Az úriszék által elrendelt árveréseken, a jelentős készletért a rendkívül 
nyomott, a becsárnak alig felét-kétharmadát jelentő árverési árakon is 3721,33 
vft. folyt be.33

A lavinát Toronyossy Istvánnak, a tatai uradalom ,,kebelbéli számvevőjé
nek" 1841. június 13-i jelentése indította meg. Az uradalom a már említett 
ellenőrzési joga, ill. kötelezettsége folytán évenként megvizsgálta az árvaszéki 
pénztár számadásait . A pénztár 1840. december 31-i egyenlege szerint, amelyet
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Szerenka június 8-án mutatott be, az árvák követelése 22 H7,66 vft.-tal múlta 
felül a pénztár kölcsöneit használó adósok tartozását. Szerenkának jogában 
állott az árváknak járó kamat ellenében a pénzt a maga használatára is köl
csönözni, ill. a különbözetet úgy tüntetni fel, mint amely az egyenleg megvo
násakor készpénzként hevert az árvaszék pénztárában, a fontos csak az volt, 
hogy az árvák a kamatokat, ill. a visszafizetésre kerülő tőkéket időben és 
hiánytalanul megkapják, a különbözetet illetően pedig az! uradalom az árva
gyám fizetőképességéről bizonyos lehessen. A jelentős különbözet évek során 
halmozódott fel, de Szerenka jómódja, az árvák követeléseinek szabályos 
kielégítése a felülvizsgálatok lefolyását simává tette. 1841-ben azonban 
Toronyossy gremialis exactornak éppen Szerenka fizetőképessége vonatkozásá
ban támadtak aggályai. Talán neszét vette annak, hogy kisebb-nagyobb 
összegekkel tartoztak Szerenkáék a helybeli boltosoknak, a mészárosnak, 
gyógyszerésznek is, és a fizetést liúzták-halasztották, talán egyes árvák kö
veteléseinek kifizetése, meg a bírói letétek kezelése körüli manipulációk és 
huzavonák híre jutott a fülébe, elég az hozzá, hogy a csapómester anyagi 
helyzetét megrendültnek látta és ezért ,,Házánál figyelmessen ki nyomozni 
igyekeztem mindennémű ollyas követeléseit és Értékit, mellyeket még külö- 
nössen a követelő Árvák ki elégétésire fordíttani lehetne".^ Jelentésére az 
uradalmi főtisztség június 16-án zár alá vette, ,.lepecsételte" Szerenka áru
készletét, ,.javait", és az egész ügyet az uradalmi úriszék elé utalta, amely a 
tatai várban már június 18-án meg is kezdte a tárgyalást.^

Az úriszék vizsgálata kétirányú volt. Szerenka tartozásainak és azok 
kielégítésére fordítható ,.javainak", ill. követeléseinek pontos megállapítására 
törekedett. Hosszadalmas vizsgálatok, újabb tárgyalások után Szerenka tar
tozását az általa készített egyenlegben bemutatottnál magasabb összegben, 
26 253,10 vft.-ban állapították meg. Kitűnt ugyanis, hogy Szerenka több árva 

' követelését helytelenül vezette, és a maga javára használta a tőkéjük felvéte
lében akadályozottak (katonáskodók stb.) pénzét. Mindezeket az árvapén
zekkel, de egyes bírói letétekkel folytatott mesterkedéseit is a laza ellenőrzés 
könnyítette meg. A városi elöljáróság 1841. július 23-i jelentése szerint, Szeren
ka a bírói ,,depositumok"-ból 1696,95 vft.-ot használt fel a maga céljaira. 
Többnyire olyan összegekről volt szó, amelyeket a végrendelkezők kívánsága 
szerinti célra kellett volna fordítani, ill. örökségmegosztás alkalmával akiskorú 
örökösök javára az árvapénztárba fizetni. Szerenka, aki a bírói és árvagyámi 
tisztet maga töltötte be egyszemélyben, az ellenőrzéstől e vonatkozásban 
gyakorlatilag mentesült.^

Szerenka aktíváinak egybeállítása sem volt könnyű feladat. 1841 júli
usától késő őszig folytak az árverések, amelyeket a Jelenkor és Társalkodó-ban 
és az Ofner Zeitungban is meghirdettek. Dobra került a ház teljes berendezésé
vel, a gazdag ruhatár (Szerenkáné kölcsönkért 10 vft.-on vásároltatta vissza 
két ruháját), az árukészlet, a dologházi ,,műszerek",3? a szőlők, kertek, a 
termés, jószágállomány, minden, minden. A ,,pecsételést" követő éjjelen Sze
renkáné titkon kocsira rakta legértékesebb ruhadarabjaikat, ékszereiket, 
ezüst étkészletüket és Muzslára (Esztergom m.) egy rokon mészároshoz mene
kítette. Az úriszék azonban tudomást szerzett erről és Szercnkáékat a tatai 
várbörtönbe vitette. A csapómester menten, felesége rövid tagadás után be
vallotta mindezt, mire az úriszék az elrejtett holmit a prímási uradalom 
muzslai ispánjának közbenjöttével lefoglaltatta. Kiderült, hogy Szerenkáné 
Komáromba is vitt holmijukból rokonaikhoz, házuk pincéjében pedig nagy
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mennyiségű füstölt húst, szalonnát ásott el.ss Miután az árverések során 
mindent pénzzé tettek, kiűzették az eljárási költségeket, és kielégítették az 
alkalmazottak munkabérköveteléseit, Szerenka 26 253,10 vft.-os tartozási 
tőkéjének fedezetére mindössze 16 803,55 vft. maradt. A hiány meghaladta 
a 9449 vft.-ot, ami 1842 végére kamatokkal és költségekkel együtt már 
11 521,53 vft.-ra növekedett.""

Szerenka Ádám ügyét a második, 1842. évi úriszéki tárgyalás után a 
megyei törvényszékre tették át, hogy az döntse el a követelések kieiégitésének 
sorrendjét, és vonja az új csődtörvény értelmében'*" büntető perbe hamis bukás 
címén. Szerenka Ádám alakja, aki a kapitalista irányú fejlődésmenet hullám
hegyén emelkedett városa élére, sőt lépett túl vállalkozásaival annak hatá
rain. ezen a ponton tűnik el a kutató szeme elől.*** Sorsa, bukása ma csak egy 
rövid történeti pillanatkép tárgya, akkor tanulság volt Tóváros polgárai 
számára, akik az új községi választások alkalmával már elkülönítették a 
btrói és árvagyami tisztségeket, és megnövelték az utóbbi hordozójának
felelősségét .42

XzoóaJ György

'S zeren k a  Ádám etűdjének úriszéki tárgya!Asi anyagát (eredotiben.ill. egykorú m ásolat
ban) !. Országos L evéltár (továbbiakban: OL.). T ata i gróf Eszterházy-család levéltára  (továb
b iakban: TEL.). Úriszéki jegyzőkönyvek (továbbiakban: Ú J.). 1841. jún  18/4., 1842. szept. 
21 18. Az utóbbi m ellékletei az 1841. évi tárgyalás anyagánál nyertek  elhelyezést. A mellékle
tekre csak sorszám aikkal, ill. betűjelzeteikkel hivatkozunk. A dobolásra 1. 24. mell.

* Uo. TEL. Tisztiúlési jegyzőkönyv 1823. m áj. 17/55.; Uo. Családi iratok X V I/d. (Az u ra
dalm i pénztá r terheinek kim utatásai.) Az 1841. évi k im uta tás szerint a  Szerenka Pál által 1789__
1813 között elhelyezett alapítványok összege 14 126,95 v ft.-ra  rúgo tt; Uo. Kobelbeli összeírások 
1827 1838 ( főváros); Uo. Ú J. 1841. jún . 18/4. (Toronyossy Is tv án  szám vevő 1841. jún. 13-i
jelentése.)

3 1836. IX . te. 6. §.; 1840. V II. te . 10. § .;V ö.D eyré Alajos; A jobbágyárvák kifosztása 
a feudális Magyarországon. (K lny. a  Pécsi Tudom ányegyetem  Állam- és Jogtudom ányi K arának 
évkönyvéből.) Pécs. 1954. 8— 10. 1.; <Sza&ad György; A ta ta i és gesztesi Eszterházy-uradalom  
áttérése  a  robotrendszerről a  tőkés gazdálkodásra. Bp. 1957. 173— 174. 1.

< vft. =  váltóforint. 1 v ft. =  60 váltókrajcár (vkr.), ill. 100 váltódenár. 1 vft. =  0,40 
pengőforint.

3 OL. TEL. G yám szám adások. 30. sz. (Tóváros).
*X rm y MiMás; A ta ta i csapóm esterek. (H elytörténeti adatok a  m agyar posztószövőipar 

m últjából.) Domanovszky-emlékkönyv. Bp. 1937. 397— 410. 1.
'  OL. TEL. Ú J. 1841. jún . 18/4. E . mell.
* ú o . 5— 6, 13— 15. mell.
"U o. F . mell.
*°Vö. -Méret Gyula- M agyar iparfejlődés 1790— 1848. Bp. 1951. 49—53, 268— 270. 1.; 

Fac/i Zstymoná P á l; Az eredeti tőkefelhalm ozás Magyarországon. Bp. 1952. 206— 210. 1.
/ '  OL. N ádasdy-család lv t. O kiratok V. Nro. 157 3. (Pázm ándy Dénes Kom árom  vm. első 

alispán ja  — N ádasdy L ipót gr. örökös főispánnak- 1838. dec. 20.)
" V ö . Méret Gy.; i. m. 52—53 1.
'3 OL. X ádasdy-család lv t. O kiratok V. Nro. 157/1.
" U o .  Nro. 157/11, 12. 25, 30, 37, 63, 69, 143 stb .
" U o . Nro. 157/152. (ifj. Pázm ándy Dénes —  N ádasdy Lipótné grófnőnek. 1839. m áj. 5.)
"  Bécsi m ázsa =  56 kg (lekerekítve).
"  rőf =  78 cm (felkerekítve).
" F é n y e s  Elei:.' A  m agyar birodalom sta tistica i, geographiai és tö rténe ti te k in te tb e n ...  

I . köt. Kom árom  várm egye. Pest, 1848. 55 1.
"  OL. T EL. Ú J. 1841. jún . 18/4. IV. mell.
" U o .  C, D, F , 9— 10. mell.
3' pozsonyi akó =  54, 14 1.
" O L . T EL. Ú J. 1841. jún . 17/4. G, N, 11. mell.
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MUo. B, O. men.
3* la t =  1/32 font =  1,75 dkg (lekerekítve).
""OL. T EL . Ú J. 1841. jún . 18/4. F , G, VI. 7— 8. meü.
36 A m int az úriszéki tá rgyalás sorún kiderült, H uszár Ferenc főszolgabíró 68 vft. á ru

pokrócot k ap o tt a jándékba Szerenkától „m ellyoket én —  ír ta  a  főszolgabíró 1842. jan . 2 2 -é n __
mivel nem kértem , el fogadni se akartam , de tud tom  nélkül o tt  hagyván, későbben kocsissaim 
á lta l e lh a s z n á lta tta k .. ." .  Pokrócokat ju t ta to tt  Szerenka az uradalm i tisztségviselők egész 
sorának is, am elyeknek á rá t ezek csak a  per idején fize tték  le. L. uo. M. mell.

33 Uo. VI. mell.
ssAforx.' A tőke I I I .  köt. Bp. 1951. 612 1.; Vö. Ivún'/i-OráwwcM Béla/ A legújabb kor 

tö rténete . Egyetem es tö rténet. 2. kiadás. Bp. é. n . IV. kö t. 220 1.; Fred Oeleazter/ Die W irtschafts
krisen. I . Die K risen im vorm onopolistischen K apitalism us. Berlin. 1949. 204— 216. 1.

33 Jelenkor 1841. jún . 23.
OL. TEL. G yám szám adások 30. sz. (Tóváros); Uo. Ú J. 1841. jún . 18/4. H . I , K , L, I I I .

m ell.
Uo. A, I I I .  mell.

33 Jelenkor 1841. jún . 9, 12.; vö. FcWínrt Ferenc/ A m agyar közgazdaság száz éve 1841— 
1941. Bp. 1941. 18— 19. 1.

33 OL. TEL. Ú J. 1841. jún . 18/4. F , H , J , K , L. I I I .  mell. (Felm erülhet az a kérdés, vajon 
Szerenka eladatlan áru inak  felhalm ozódását nem befolyásolta-e azoknak m ás belföldi, még- 
inkább  külföldi készítm ényeknél gyengébb kivitele. Lehetséges, noha semmilyen közvetlen 
vagy közvete tt u ta lás sem szól róla, az összeírások pedig a  kész pokrócok és anyagok nagy 
változatosságáról tesznek tanúságot. Csak a pokrócok között szín és minőség tek in tetében  
legalább 14-félét különböztethetünk meg.)

33 Uo. Toronyossy Is tván  1841. jún . 13 i jelentése és V III. mell. (Hogy Toronyossy tudha
to t t  Szerenkáék fizetési nehézségeiről, az t Szerenkáné 1841. júl. 3-i úriszéki -vallomása ta n ú 
sítja , aki elm ondta, hogy a  szám adások felülvizsgálata u tán  felkereste az egyik ta ta i boltos, 
akinek régóta ta r to zo tt, azzal a  kívánsággal, hogy követelése fejében adjon á t pokrócokat 
neki, m ert Toronyossy arról tudósíto tta , hogy Szerenka „m egbuko tt" . Uo. V I. mell.)

33 Uo. 36. mell.
33 Uo. 31. m ell.; Uo. 1842. szept. 19—21/31.; Uo. G yám szám adások 30 sz. (Tóváros).
33 Uo. Ú J. 1841. jún . 18/4. IV. mell. (A dologházi szerződés ju t ta t ta  a minden vagyonát 

vesztő Szorenkát mégis némi pénzhez, ill. jövedelemhez. A várm egye ugyanis beleegyezett abba, 
hogy Szerenka szerződése továbbra is érvényben m aradjon tek in tve, hogy a  dologházat a  ta ta i 
Veszély testvéreknek albérletbe adva a  válla lt kötelezettségeknek m aradéktalanul eleget te tt.)

33 Uo. H , V—V I, 2. sz.; Uo. 1842. szept. 19—21/31.
33 Uo. és Uo. Gyám szám adások 30. sz. (Tóváros).
<° 1840:X X II. t . c. 130. §. h.
3* OL. TEL. Ú J. 1841. jún . 18/4. (Pápay Ferenc uradalm i ügyész 1843. febr. 28-i beadványa 

a  megyei törvényszékhez.) —  A K om árom  megyei törvényszék ira ta i ku ta tá su n k  szám ára 
nem  voltak  hozzáférhetők.

'3 Uo. O. m ell.; K ring Afil/Ms; A községi közigazgatás történetéhez. Szentpétery-em lék- 
könyv. Bp. 1938. 237, 249. 1.

Gv. Szabad:

Glanz und Elend eines Z unftm eisters in  e iner A ckerbürgerstadt
im R eform zeitalter

Das Blitzlicht unserer historischen Momentaufnahme entreißt dem Dunkei 
der Geschichte den Wendepunkt in der Laufbahn eines Zunftmeisters einer unga
rischen Ackerbürgerstadt und soll zugleich bezeugen, wie begründet es ist, beim 
Studium der sozialen Strukturen den alltäglichen Lebenswegen nachzugehen.

Im Juni des Jahres 1841 wurde der Zunftmeister Ádám Szerenka aus Tóváros, 
seines Amtes Richter und Waisenvater, vom Patrimonialgericht unter gleich
zeitiger Beschlagnahme und Versteigerung seiner Güter, aller seiner Ämter enthoben. 
Szerenka war einer der ersten Webermeister in Tóváros, in dieser von Handwerkern

251



bewohnten Ackerbürgerstadt Transdanubiens. Er hatte das Arbeitshaus des Komitats 
Komárom, in dem nicht seiten an die hundert Gefangene arbeiteten, in Pacht ge
nommen. Und als der Verwalter der Ortswaisenkasse, konnte er ihr beachtliches 
Kapital direkt oder indirekt in den Dienst seiner eigenen Unternehmerinteressen 
stellen. Seine Gärtnerei produzierte für den Markt, sein Weingarten war mit einer 
Weinhandlung liiert und seine Einkünfte wurden durch die Bezüge, die ihm nach 
seinem Richteramt zustanden, beträchtlich ergänzt, so daß er sich in seiner Wohnung 
und in seiner Lebensführung einen — für die damaligen lokalen Verhältnisse — 
außerordentlichen Aufwand leisten konnte. Um die Wende der dreißiger und vier
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zeitigten die langen Nachwirkungen der 
westeuropäischen Wirtschaftskrise auch in Ungarn vor allem im Umsatz der Textil
rohstoffe und -fertigwaren einen beachtlichen Rückfall. Szerenka durfte im Sinne 
des Rechtvertrages die Produktion im Arbeitshaus nicht drosseln und auch das 
von ihm über die fünf größten Städte des Landes verteilte Netz an Kommissions
lagern konnte nur einen mäßigen Zusatz verzeichnen. So konnte er einen bedeuten
den Wanervorrat nicht an den Mann bringen. Als er im Frühjahr 1841 Zahlungs
schwierigkeiten hatte, rief dieser Umstand alsbald ihm gegenüber Mißvertrauen 
hervor, und die Überprüfung der Jahresverrechnung der Waisenkasse ergab ein be
trächtliches Manko. Die Verhandlung vor dem Patrimonialgericht brachte dann 
seine verschiedenen Mißbräuche und Verstosse an den Tag, die er umso leichter 
hatte begehen können, als er in seiner Person das Amt des Richters und des Waisen
vaters vereint hatte. All seine bewegliche Habe und seine Liegenschaften kamen 
unter den Hammer, doch der Erlös reichte nicht aus, um die Fehlbeträge zu decken. 
Der Fall Szerenka belehrte die Bürger des Städtchens eines besseren, so daß sie 
bei der nächsten Ämterbesetzung das Amt des Richters und des Waisenvaters 
trennten.
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